
(Ὡοοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊία] ΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδ΄ ννὰξ ργθϑουνθα [ῸΓ σθηθγδίοη5 Οἡ ΠΠΌΓΑΓῪ 506 νθ5 ὈΘΙΌΓΘ 11 ννὰ5 σΓ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙ6 ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶῖκα {Π6 ννοῦἹα᾽ 5 θΟΟΚΒ αἸΒοονθΎα]6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟΥ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΘΧΡΙΓΟ δηα {ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴη6 ραΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [πδ΄ ννὰβ πθνϑὺ β]6οἱ 

ἴο ΘΟρυτρΡἢΐ ΟΥν ΠΟ86 ΙΘρα] σορυτγιρῇῃΐ (θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ ΠοίΠου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΠΟ ἀοΠΊΔΙη ΠΠΔΥῪ νΔΙΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σου ηΐγν. ΡΌΌΠῸΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚ5 

ΔΓΘ ΟἿΓ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑῖ, ΓΟρΡΓ ϑθ πΠΠηρ ἃ νν θα] ἢ ΟἹ ΠΙβίογυ, οὐ] γ᾽ ἃηΠα Κηοννίθαρο {Πδ{᾿8 οἴη αἸΠΟᾺ]0 ἴο αἸΒΟΟνοΊ. 

ΜᾶῖΚβ5, ποίδιοηβ ΔΠη6 ΟΙΠΘΙ ΠΥΡΊ ΠΔ411ἃ ρΓΘδθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΠη6. ΝΝ11}] ἈΡΡΘΑΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΟΥ οἵὁὨ [Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ [ΠΤῸΠῚ 1Π 6 

ΡΕΌΙΠΒΠΟΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ Πα ΠΉΔΙΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδεαρο σι! 611η65 

ΟΟΟΡΊΘ 15 ρου ἴο ρδιηθΎ ννΠΠ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡῚΠ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀμ Δ1η Πηδίθγι 15 ἃΠα πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ51016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃΠα ννῈ ἃ΄6 ΠΊΘΓΟΙΥ {Π61Γ Ουδίοα!Δη5. ΝΟνουῃθ 655, [Π15 ννοΥΚ 15 ΟΧΡΘΉΒΙνΘ, 50 1 ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ ΡΓονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΟνθηΐ αῦιιϑα ΟὟ ΘΟΠΊΠΊΘΙΓΟΙΔΙ] ρΔΓ165, ΙΠΟ] πα 1ηρ Ρ]ΔοΙηρ (ΘΟ ΠΠ108] ΓΟΘΠΠΟΈΠΟης Οἡ Δυϊοπηδίθα 4ιογυιηρ. 

ννὲ αἶβοὸο δ8Κ (Παΐ γου: 

ἜΞΜακΚο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀδϑιρηθα αοορῖθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηΠα ννα γοααθϑβί {Παΐ νοῦ 156 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΓΒΟΊΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙ ἃ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μογχαῖπ ΠῸπι αμϊοπιαΐοα σμογγίπρ )ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: ΠΠπγοῦ ἃΓῸ σοΠηΘΠΟΙ Πρ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ ΓΔΟίοΓ ΓΘΟΟΡΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 νν ΠΟΙ ἀοοθ85 ἴ0 ἃ ἰγρα διηοιηΐ οἵἉ ἰΘχί 15 ΠΘΙΡ΄α], ρΙΘαβο οοηίδοΐ τι5. 6 θποοιγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔΙη Πηδίοτ! 415 ΤΟΥ [Π656 ρα ΓΡΟΘ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 4016 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαῖπ αΠτιροη ΓΘ ΘΟΟρΊ]Θ “ν δίθυ γ᾽ γοιῦ 566 οἡ θοῇ ἢ]6 15 ΘΘ5 6 η[184] [ΟΥΓ ΠΟΙ] Πρ ρΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δπηα ΠοΙρίηρ [Ποῖ ΠηᾺ 

ΔαΘΠΠΟΠΔ] πηδίθτ! 15 [ἢγουσῇ οορ!α ΒΟΟΚ δράίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ Γοπηονο 11. 

ἙΞΚΟΡΡ [1 ἰοραίΐ ΝΝ μαΐθνϑι γουτγ τ156. ΓΕΠΊΘΙ ΕΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῈ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ {Παΐ ναί γοῦ ἀγα ἀοίηρ 15 Ιασαὶ. [)ο ποΐ ἀβϑῦμηθδ {Παΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 ννῈ ὈθΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη [Π6 ΡΌΌΠ1Ο ἀΟΙΊΔ1Πη ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Ππη1164 δίαϊθ5, [η΄ [Π6 ννουῖκ 15 α5δο 1η 1πΠ6 ρᾳΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΓ65. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1ὴ σορυγιρηΐ νὰ Π165 ΠΠῸΠῚ σΟὈΠΙΓΥ ἴο σΟμΠΙΓΥ, ἀηα ννα οδη ἵ ΟΥ̓ΟΙ συμαᾶηοθ οἡ νν ΠΟΙ ΠΟΥ ΔηΥ ΘΡΘΟΙῆΟ τι56 οἵ 

ΔΠΥ 5ΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 ΔΙ] οννοα. Ρίθαβθ (ὁ ποΐ Ἀ55Π16 {πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ρρθάδηοθ ᾿η ΟΟορίθ ΒΟΟΙΚς ϑθδγοῇ Πηθδη5 11 σδη Ὀδ6 1566 1ὴ ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

Δηγνν Ποῖ 1η 1η6 ννου]α. (οργυτρῆϊ Προ Πηθηΐ ΠΠΔ01ΠΠ }ὺ} σδη Ὀ6 4116 βθνοῖθ. 

Αβοιυΐ ΟοορΊο ΒοοΙς ϑθγο ἢ 

(σοορ θ᾽ 5 ΠΊΙ55ΙΟΉ 15 ἴ0 ΟΥΡΔΠ1ΖΘΟ [ῃΠ6 ννου]α᾽ 5 ΤΠ] ΤΙ ΔΙΊΟη ἃ Πα ἴο ΠΊΔΙζΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠ6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δϑδίοῃ Π6Ιρ5 γαῖα 

αἸβοονοῦ (Π6 ννου ] Δ᾽ 5 θΟΟΚ5 νΏ116 ΠΟΘΙΡΙηρ Δ ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5Π ΘΓ Γθᾶοῇ ἤθνν Δα ΊΙθηοθ5. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοσυρῇ της [ὰ]] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

αἰ ΠΕΡ: 5 ὍΟΙ ΒΞ. ὅοδαῖ.. δσήι 
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ΟΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤῈΘ ΑΝῸ ΙΝΌΙΓΕΘ 

ΒΥ 

ΟΡΥΕΙΌΟΝ Ρ. ΤΑΜΒΕΒΟΘ 
ῬΒΟΡΈΒΒΟΚΝΚ ΟΡ ΜΙΒΤΟΕΝΥ ΓΝ ὙΝΕ ΟὈΝΙΥΕΕΒΙΤΥ ΟΥ ΛΊΗΝ 

ΜΕΤΗῈΝ ἃ ΟΟ. 
36 ἘΞΞΘΕΧ Β5ΤΒΕΕΊ, ΚΟ. 

ΤΟΝΘΌΟΝ 
1902 



ὐρξογν οὗ Οοεστοδβα Οδίδϊοσίησ πῃ Ρυδιοεῖοε Ὠδὲδ 

Ἐκ οβὶβ σγοιοδ. 
Ἐπ δ οδὶβ οὔγοηΐοδ δά Οπγομπίοου Αἰπθηδγιτη. 

Ϊη αγϑοκ. 
Βορσὶπίὶ οὔθ 1902 6ἀ. ρυ δ] θηοὰ Ὁν Μοίδυθρῃ, 

Ιῃάοῃ, ἱῃ 861 168: ΒΥΖΘΠΓ 6 ἰδχίβ. 
1. ἄσϑθοθ, Μοάοσι--- ΗϊἸβίουυ.-- - 14568-1821. 

2. ΒγΖζαῃηίίηο ΕἸρίτο---ΗἸβίοσυ. 1. [ΒΙΩΌΤΟΒ, 
ϑρυτί θη Ραυΐϊου, 18561-1919. Π. ΟὨγοπίοου 
Αἰδμοῆδσγυμῃ. 1979. Π.Τι] 6. ΙΝ. ϑοσίϑβ: 
ΒΥΖΘΗ 6 ἰοχίβ. 
ΠΕΒΟ0Ο1.Ε3 1979 949.δ606 76-24931 
ΙΘΒΒΝ 0-404-60008-4 

ΕΙγαὶ ΑΜΒ ραϊου ρυ] δοα ἴῃ 1979. 

Βορυϊηὐθα ἔγοσῃ {πο οαϊοι οὗ 1902, [,ομάοῃ, ἔΤΌτὰ δη ογὶρὶ- 
ὯΔ] [ἢ οοΟἸ]Θοἴοη8 οἵ ἴδ {Ππἰνογβὶν οὗ Μὶς χδη [ἰΥΑΥΎ. 
[ΤΥΥΤᾺ 8126 οὗ ἴΠ6 οΥ̓ΚΖΊη4] ἢ88 ὈδΘΘΩ 8 9 ὉΥ αἰ οσοὰ ἰῃ (18 
οαϊοῃ. ΟΥἰσίηδ] πὶ 8120: 14 Χχ 22.2 εἴω. Τοχὶ δῦϑδ οὔ (Π6 
ΟΥ̓ σὶ 8] ἢ85 Ὀθϑὴ τηδἰ ἰδ ηϑα.] 

ΜΑΝΟΌΒΑΟΤΌΒΕΘΌ 
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΄έε. 
{4ς}2ι( 
{{}1:5 

7-7-(ἢ 
ἔφρδ.νοι. 

ΚΑΚΞΚΟΙῸ ΚΕΌΜΒΑΓΗΞΒΕΚΟ 

ἐνθύμιον 



ΠΝ ὦ γί(αοοσίο 



ΡΚΑΒΕΑΤΙΟ 

ΟΤΗΕΘΙΝ οδτοηίοδῃ, συλ ἢΐς ρου] οἱ 10.118 ἰδοίο, 

Ὀτίηηι5 500 ἤος {ἰτ]ο δῆηο ᾿οπλίηΐ ΜΌΟΟΟΧΟΙΝ (ζοη- 

βίδηζίηιιβ ϑαΐῃαβ δα βάδχ, Ἵοοαϊοῖϊβ Οχοηϊθηβϑὶβ ΓησοΙ ηΘη 515 

10 οὐϊάϊι ἰη ΒΙΠοἴἤεοα αγᾶθοα πηϑαϊΐ δον". Οοάσδχ Πιἱποοίΐη- 

δηβ815 ([1εηχυς ϑαΐῃας εὐαϊιο) ἀδϑίηϊξ οὰτὴ νοῦρῖ5 οὔτε ἡμεῖς 

[οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν]. Ἐδοῖε νεζο οὈδείνανὶ δαϊζοτο δδη- 

ἄδηι οἰτοηίοαπ) ἃ Τπεοοάοβίο Ζυροχγηδὶα Ἔπηιεπαάδίδη ἃ Μαγίίηο 

Οευϑίο, δὰ φεῦ Ζγροιηδ]85 Θδη} πΐϊϑογαΐ, ἰη Τυτοορτδρθοίδῦ 500 

εἰζα]ο Ἱστορία πολιτικὴ Κωνσταντινουπόλεως εὐἀϊΐαπι [͵586. 

Οπιβίυβ δυΐεπὶ δηηποίδιοηΐθιι δα! ἰοηελ ἰοοσυρίεϊανίς ἢΐ5- 

ἰογίοἰϑ, Ηἰϑζοτία ρο σα ροβίεα ἰη (ογρογε ϑογίρίογαπιΊ Βυ- 

Ζαηῃί πού Βοηηδηβὶ εἰ ἰηῃ Ῥαίσοϊορία αύδθοα Μίρηϊ, εἴ ἃ 

Ἐτεάεγίοο ΑἸζογοῦ ἰξεγατ ἰξεγαπηαας ἱπιρτγεβϑα ζαϊ. 

ζοάεχ αιὸ Ζυροπηδὶδϑ δα γεάἀδοϊίοησῦλ ργοργίϑη), ι15115 δϑί 

τηδηϊ εϑίο δροΐγροη ο]ιυβάδη, δηλ} 46 εγαΐῖ, δά αιδηὶ οοὐεχ 

1 Ἰποοϊηδηβὶβ ρογιί πεῖ, υἱ Βη15 Ηἰβίοσγίδε ρο  οαα ἀοοεῖ, αυΐ 

δϑί ἰάδθηὶ ἰῃ αἰοῖο οοάϊΐοεα, υδὶ ἀδ ρῥγίπγογά 5 6111} βυ]ἱδηὶ 

Τυτοογυμη εἰ πιῖβ 1 ἴῃ Αεργρίυπι αρίζασ. τχοϊοποϊασίιιβ 

νεῖοὸ δοοϊαϑίαθ (οηοίδης πορο  ἴδηδο δρρεηάίουΐατη Ὀγανεη ἄς 

Ταῦιι5 ραϑίΐβ ἃ πιοτίς ῬδοῃοηἝιὁθ ραἰγίαγομας εἴ βυ]τδηὶ 5611 π15 

ι5416 δὰ ϑιιοοοβδϑίοηεπὶ Μυτγαῖίϑ, εἰ ΜιΙοἊοῆδοὶί5 (δηΐδουζεηὶ 

βίγαηρι αι οπδηΊ ἀηηὸ ΜΌΓΧΧΥΤΙΙ, δα ἰατ", 

1 ζοχο, Οασίαζρως 3,3,55. φεὲ ἐρε εοὐζορες αεελέεφμό Οχορμέεμεϊδης λοαϊό ἀ5: 6» ΟΜ ΗΜ 

ο].1, Ρ. 7--9. 
3 ΨΜο]. ΝΙΙ, Ρ. 557---ὅτο. 8 Ἑαϊοηΐς τηθδ6 Ὁ. 66, 9. 
4 Βιῤίϊοίλεεα σγαξεία νιεαέ αφυΐ, Ν᾽ οἷ. ΝἹΙ, ἡ. σνβ' ἴῃ Ῥτδείδίοῃθ. 

δ Ρ. 1--τά22. 8 ν. ,4.--68. 
7 Τῃ δρροπάϊος (μσοηϊοὶ δορὶ! Ρηγαηῖζαα Μιμάοθοηδο, 1706. 
8 7Ζμγεοργαδείας Ρ. 43. Εὰ. Βοπηρδῃβίβ Ρ. γύ, 23--Ἴ7, 17. 



ΡΚΑΒΕΑΤΙΟ 

ΓΟΤΗΕΘΙΝ οἤτοηίοαῃ, αδ ἢΐς ρου ]]1οἱ 1υτ8 ἰδοῖίο, 

Ὀτίπγι5 δ ἢος {ἰ]Ὁὁ δῆηο Ποηληϊ ΜΌΟΟΟΧΟΙΝ (οη- 

βίδηςτηυ5 ϑαΐμαϑ δα δάδχτῃη Ἵοάϊοῖϊβ Οχοηΐϊεδηϑῖβ ΓἸποοΪ ηδη 515 

10Ϊ εὐϊάϊε ἴῃ ΒΙΡΠοἴμοοα αγεοα πηεάϊὶ δεν: Ο(οάεχ ιἰποοΐη- 

Θη515 (ἰ1επχὰς ϑαΐμδε εαἰξο) ἀδϑίηϊο ουπὶ νεῦῖ5 οὔτε ἡμεῖς 

[οὔτε οὗ πατέρες ἡμῶν]. Ἐκδοίς νεῖο οὈὐβεγνανὶς βαϊίοτς εδη- 

ἄδηι οἰτοηίΐίοαιη ἃ Τ᾿ πεοάοβίο Ζγροζηδὶα Ἔεπχεπαδίδῃ 4 ΝΜ αγίἷϊπο 

Ογιβίο, δά σιδη Ζγροηηδ]αϑ δῇ πιίϑεγαῖ, ἰη Τυγοορταθοῖδ' 580 

τἰα1]ο ᾿Ἰστορία πολιτικὴ Κωνσταντινουπόλεως εαϊΐδηι [ι556. 

Ογυϑῖι5 δυΐεῃη δηπηοίδιϊοηΐθιι5 οὐ! ἰοηεπὶ ἰοςσυρίεῖανς ἢ 15- 

ἰοτοῖ55, ΗἰΞζογία ρο ἰςα Ροβῖεα ἰῃ ζογροζε ϑογρίογυπι Βγ- 

Ζαπίίποσιηι Βοπηδηϑί εἴ ἰῃ Ῥαίϊσγοϊορία αἴδθοα Μίρηϊ εἰ ἃ 

Ἐτεάοσγίοο ΑἸΐεσγοῦ ἰΐεσιηι τοῦ 416 ἰπηργεϑϑα ἔπ. 

(οάεοχ αιο Ζυροηιαὶαβ δά γεάἀάδοϊ,ὶοηετλ ργοργίδιῃ υ.8115 εϑ 

τηδηϊεοίο δροΐγροη ε]υβάδηιχ ἰδγλ δε εγαῖ, δά υδ σούεχ 

1 Ἰποοϊπηθηϑίβ ρεγιηεῖ, υἱ δηΐϊ5 Ηἰβιογίαε ροϊ σας ἀοςεῖ, αυΐ 

εδὲ ἰάθη ἴῃ αἰϊοῖο οοὐϊΐςε, υδῖὶῇ ἐθ Ρῥγίπηοσγά 5 Ἀε}}} ϑυ! δηὶ 

Τυτοογι 9. πα 1 ἴῃ Αεργρίυπι δρίίυγ, Ῥτχγοίοῃοίδγιιβ 

νεΙῸ δοο]εϑίδα (οηϑίδηιποροϊ δηδε ἀρρεηάδϊουϊατη Ὀγεναπι ἐς 

τεῦιι5 σαϑιϊβ 4 πηογίς Ῥδοῃοζη ραἰγίαγοδδε εἴ σι] Δπΐ| 5611Ππ|15 

υϑαις δά ϑιιοσεβϑίοηθπιὶ Μυτγαῖίβ, εἰ Μίοδδο 5 (δηίδοιζθηὶ 

βίγδησυϊαί,ομδπι ἀπηο ΜΌΙΧΧΥΤΠΙ, δά ἢ 

1 ζοχα, Οαίαζορως 3.55. φμὲ ἐπε εοὐερεῖς αἰέεφμε Οχορέορσίδιες ἀοαΐϊς 4556) ΟΜ ΜΡ 
Μοὶ. 1, Ρ. 7--9. 

3 Ψο]. ΥἹΙ, Ρ. 557--- 610. 8 Ἑαιτοπΐβ τλθδ ἢ. 66, 9. 

4 Βέδίποίλεοα Ογαεία νιφραΐέ αευΐ, Ν᾽ οἱ. 11, Ρ. σνβ' ἴῃ Ῥγδείδιϊομβ. 
δ Ρ. 1---43. δ ν. 44--68. 
7 Τὴ δρρομῃάϊος (βτοηϊοὶ σεοσρὶὶ ΡΗσαηίζβθ Μιπάοροπδο, 1706. 
8. 7 μγεορυ ἀδείας Ὁ. 42. Ἐδ. Βοπηδηβὶς ἢ. 76, 23---Ἴ7» 17. 



ΡΕΑΕΕΑΤΙΟ ΙΧ 

οοηίίηιοβ ἀΐσοετε ροβϑίηη. (οηάϊτοποη σοαϊοῖϊς. 6 ϑρθοϊγηϊηθ 

Ρᾶῖνο δῷ ἰηϊίο Εςίμαβθθοβ βυστηρίο 5δι|5 ἀΐσαγα ροϑϑίϑ. 

Ἔκθεσις χρονικκῆῇ σηντομωτέρᾳ σηνθεῖσα ἐναπλώτιτη" 

λέξεων: κοινῶς" διήγουμένη τὰ γεγωνώτα ἐν ταῖς ἡμέρες 

ἡμῶν: ἄμεν οἱκοίοις ὀφθαλμοῖς εἴδομεν ἀδὲ ἀκοικόαμεν" ἐκ 

τῶν πατέρων ἡμῶν οὗκ οκνύομεν γράψαι: βασιλεύων γὰρ κύρι 

μανονὴλ ὁ παλεολόγος" ὄσχεν καὶ ἀδελφὸν τὸν κύριε ἀνδρόνικον 
ὧν περ ἐτύφλωσεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ διὰ τὸ νεοτερῆσαι αὐτῶν" 
μετὰ τῶν υἱῶν τοῦ αὐθέντὸς ὀνόματι μουσῆ τζελεπὴ ἀποδρά- 

σαντες γὰρ ἀμφώτεροι ἐκ τῶν πατέρων αὐτῶν ἐλεϊλάτουν τὰς 

χώρας. 
Τοῖ εἰ ἰδηΐ 5 [θά 115 δυΐεπη ἀρρδγαίΐππι ογἰσαπὶ ΟΠεγάγα 

τηοάο βυρεγβυυηι τηοάο πιοϊδϑίπη δϑϑιϊπιανὶ ; φυδιηο τεπὶ 6 

ἰδΔηΐα ἰατγαρσίης δα5 5ο] τ ναγίαϑ ἰεοϊοηθ5 ποΐανΐ, 4146 οἴη} 

οοὐϊΐϊος ἰἰποοϊηδηβὶ συοάδηι πιοάο σοδεγεραδηΐ ναὶ πιοχηθδηζιπὶ 

δἰἰχψυϊά Ροζοερίϊοηϊ βογηηοηΐβ Νεορτδεοὶ δυςίοσί5 εἴ ἤσυγαπιηι 

εἰ βοποσιτ ἀϊα]οοςὶ νεγηδουϊδα ργεθερδηῖ, ἱποοηϑβίδηϊςίαβ ἰῃ 

βου ρος νοσδθυ]ογυπὶ εἴ ΠΟΙ ΠτΠΊ ῬΓΟΡτ γι} ΟΠ ΠΑ ΓΘ 

ὨΟΠ 80πὶ σοηδίῃμϑ ; ἰοηϊαζίο δηΐπὶ δαγοηἀαίίοηΐβ οοαϊςὶβ πα ἴῃ 

Ῥογϊουϊαηι τηϊξίεγε ροίεγαΐ, διιοίογίβ ἱρϑίι 5 βογρία γτημΐαγο, δά 

[επιροζὰ ρεγίποηΐς5, ἰὴ αυΐθὰ5 ρύοβα ογαῖο Νεορσγδθοογι ἴῃ 

συ η4Ρι115 ἰηϑίδ Ὁ 115 Πποίζυαῦαι". 

ΟΠτγοπίοοη Αἰμοθηδγιπ ἴῃ οἷος ΠὈτὶ ἀδίυτη 'ρ8ε ῥγίπιιβ 

6Χ δοάδῃ οοὐΐοε Γ{ἰἰποοϊηεξηϑβὶ ἰῃ ἐρῃειηθγίἀθ αδεοα ᾿Αθήναιον 

δῆηΠο0 ΜΡΌΟΟΘΟΙΧΧΥῚΙ οὐϊάϊ εἴ σοπιηηοηϊαζι5 5111 

Ἐκδρίας υἱ ἀπιίοο Ϊ. Β. Βυγν, νίτο ἀς 5ἰυ 5 ΒΥΖδηςη 18 

Ῥεποπιογίίο, ργορίοσ πον Το] δἰἰοηδπὶ ἴδ ἘςίΠαβθοβ 4 υ8Π| 

ΟὨβτγοηΐοὶ Αἰδεοηδγι ἴῃ σοάϊοε Γἰποοϊηοηϑὶ σγαίίας ἀρϑτη. 

ΞΘΡΥΚ. Ρ. ΙΑΜΒΕΚΕΟΟ. 

ΑΤΕΝΙΒ, 19 ἀϊα δηῖς Καϊίθη ἀδ8 Οοἴοῦσοβ, ΜΌΏΌΟΟΟΟΙ. 

λ΄ ΑἸίαυοῖ ἱποοηδίδης45 βου ρίασαα ποίανὶ πη [πἀϊοϊδυ5 Νοτηΐηση εἰ Οταςοϊίαι 8. 
Ηδάσϊδηοροϊη γεγο βειηροσ ᾿Αδριανούπολιν 5οτροὶ, 5ἰσυξ ἴῃ οοάϊος ΓποοΙηθηὶ ; 
Ἰἰδγασῖιβ οοαϊςὶβ Ὠ᾽οηγπίδοὶ οοῃδίδηϊοσ ἀνδριανούπολιν ῥταεῦεῖ. 

3 γο], ΥἹ, Ρ. 438 58. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΤΑΕΌΜ. 

Ὁ -- ΠΙοηγϑίδουβ. 

[{ΞΞ1 ἸΏΘΟ]Θη 515. 

5.- ϑδ. 5. 

Ρ-ΞῊΗϊςίοσία Ροϊίοδ. 



ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ 

Ἔκθεσις χρονικὴ συντομωτέρα συντεθεῖσα ἐν ἁπλότητι Οοὰ. 1911 
λέξεων κοινῶς διηγουμένη τὰ γεγονότα ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν, 5: δδ1 
ἃ μὲν οἰκείοις ὀφθαλμοῖς εἴδομεν, ἃ δὲ ἀκηκόαμεν ἐκ τῶν 
πατέρων ἡμῶν οὐκ ὀκνοῦμεν γράψαι. 

Βασιλεύων γὰρ κῦρι Μανονὴλ ὁ Παλαιολόγος ἔσχεν καὶ ς 
ἀδελφὸν τὸν κῦριε ᾿Ανδρόνικον, ὅνπερ ἐτύφλωσεν ὁ πατὴρ 
αὐτοῦ διὰ τὸ νεωτερίσαι αὐτὸν μετὰ τὸν υἱὸν τοῦ αὐθεντὸς 
ὀνόματι Μουσῆ Τζελεπῆ" ἀποδράσαντες γὰρ ἀμφότεροι ἐκ 
τῶν πατέρων αὐτῶν ἐλεηλάτουν τὰς χώρας. Οθεν ποιή- 
σαντες βουλὴν οἱ πατέρες αὐτῶν ἐπίασαν αὐτούς" καὶ ὁ μὲν το 
᾿Τοῦρκος ἀπέκτεινε τὸν [ ἑαυτοῦ υἱὸν, ὁ δὲ βασιλεὺς τυφλώσας ς. δ88 

τὸν ᾿Ανδρόνικον ἔβαλεν αὐτὸν ἐν τοῖς πύργοις τοῖς λεγομένοις 
᾿Ανεμάδες πλησίον Βλαχέρνας. 

Ἔσχε δὲ ὃ αὐτὸς ᾿Ανδρόνικος υἱὸν ὀνόματι Ἰωάννην, ὃν 
καὶ καταλείψας ἐν τῇ Πόλει φυλάττειν αὐτὴν ὁ βασιλεὺς ὁ τς 
θεῖος αὐτοῦ, αὐτὸς" ἐπορεύθη ἐν τῇ Ἰταλίᾳ, ὅπως δώσωσιν 
αὐτὸν δύναμιν κατὰ τῶν ἀσεβῶν καὶ ἴδωσι καὶ περὶ ἑνώσεως 
τῶν ἐκκλησιῶν. ἮΝν δὲ ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ ἐν πᾶσιν ἐπιτηδειό- 
τατος καὶ εὐλαβὴς, ὃν καὶ μετὰ τὸ ἐπανελθεῖν τὸν βασιλέα 

1. συντεθεῖσα 1,3: σηνθεῖσα Ὁ. 4. πατέρων ὮΪ,: πρὸϑ. ὀκνοῦμεν 8: 
οκνύομεν Ὦ: ὀκνύωμεν Ἰ,. 5. βασιλεύων γὰρ κύρι 1) : βασιλεύων κὺρ 1,5. 

κῦρι τογέῤεὶ: κύρι Ὧ: κύριν (τενεβεγὴ) ἴ..: κῦριν 8. 6. κῦρι τεγίῤεὶς: 
κύρι Ὦ : κῦρω 8. ἡ. νεωτερίσαι Ξεγέβεξ: νεοτερῆσαι Ὁ: νεωτερῆσαι 1,5. 
τὸν νἱὸν 1,5: τῶν υἱῶν Ὁ. 0. ἐλεηλάτουν 5: ἐλεϊλάτουν ὮΙ].. το. βουλὴν 
1,5: βουλὴ Ὁ. 11. ἀπέκτεινε [.5: ἀπέκτινεν Ὁ. 12. ἔβαλεν 5: ἔβαλλεν ,. 

αὐτὸν 1.5: αὐτῶν Ὦ. 15. καταλείψας 95: καταλύψας Ὦ: καταλήψας Ἷ,. 

[η. αὐτὸν Ὁ: αὐτῷ 1.5. ἴδωσι 1.5: ἴδωσιν Ὦ. 18. πᾶσιν 1.5: πᾶσι Ὦ. 

;,.. Ἑ, Σ 



2 ἙἘΟΤΗΈΕΘΙΘ ΓΗΚΟΝΙΓΑ 

ἐξ Ἰταλίας ἔδωκεν αὐτὸν τὴν Θεσσαλονίκην" ἦν γὰρ ἄκρος 
τὴν ἀρετὴν, ὡς καὶ ὁ τάφος αὐτοῦ νῦν ἰᾶται ἀσθενείας 
παντοίας. 

Πορευθεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς ἐν ᾿Ιταλίᾳ ὑπέσχοντο δοῦναι 
ς αὐτῷ βοήθειαν, γράψας ὁ πάπας εἰς πέντε ῥηγάδες. καὶ 
ἄρχοντες ὅπως συνάζωνται χρήματα καὶ δώσωσι πρὸς 
αὐτόν: ὄντος δὲ τοῦ βασιλέως ἐκεῖσε, γέγονε πάνδημος 
ἑορτή. Ἔθος γὰρ ἦν τοῖς Λατίνοις ἀσπάζεσθαι τὸ ὑπομάνικον 
τῆς δεξιᾶς τοῦ ἐπισκόπου ἔχον τὴν τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα καὶ 

τὸ δίδειν δῶρα εὐλογῶν αὐτούς. ἸΠροςκληθεὶς οὖν καὶ ὁ βασι- 
λεὺς ἐν τῷ ἀσπασμῷ, ἐβουλεύσαντο αὐτῷ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 
λέγοντες, ὅτι οὐκ ἔστιν εὔλογον ἀσπάσασθαι τὴν τοῦ Λατίνου 
ἐπισκόπου χεῖρα. ᾿Ιδὼν γὰρ ὁ ἐπίσκοπος ὅτι οὐ κατεδέξατο 
ἀσπασθῆναι τὸ ὑπομάνικον αὑτοῦ ἔχον τὴν τοῦ Χριστοῦ 

Οοά. 191 ν εἰκόνα, διεμηήνύσατο τὸν “ἅπαν περὶ τούτου. ᾿Αντέγραψεν 
τό οὖν ὁ πάπας οὕτως" Βασιλεῖ τῶν Ῥωμαίων τῷ μὴ θελήσαντι 

προςκυνῆσαι τὴν εἰκόνα Χριστοῦ εἴ τις ἐκ τοῦ ἡμετέρου 
γένους ἐλεήσει αὐτὸν, ἔστω ἀσυγχώρητος. Ταῦτα ἐποίησεν 
ἡ κακοσυμβουλία" αἰσχυνθεὶς οὖν ὑπέστρεψεν ἐλθὼν ἐν τῇ 

20 Βενετίᾳ κενὸς μηδὲν διαπραξάμενος. 
Ἐτελεύτησε δὲ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὁ αὐθέντης ὁ σουλτὰν 

Μεχεμέτης, υἱὸς σουλτὰν Παγιαξήτη τοῦ Ἰλτηρίμη, καὶ 
ἔλαβε τὴν ἡγεμονίαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ σουλτὰν Μουράτης, ἔχων 
καὶ ὅτερον ἀδελφὸν ὀνόματι Μουσταφίαν, «ὃς καὶ; φυγὼν 

5. δδ9 εἰοῆλθεν ἐντὸς [Ϊ τῆς Πόλεως, οὗπερ ὑπεδέξαντο αὐτὸν οἱ 
26 Πολῖται ὥςπερ τι μέγα θήραμα. Δέδωκαν δὲ πρὸς αὐτὸν εἰς 

1. ἔδωκεν αὐτὸν Ὁ): δέδωκεν αὐτῷ 1,5. 2. νῦν ἰᾶται 1.5: ἦν ἴᾶδιε Ὁ, 
5. βοήθειαν 1,5: βοηθία Ὦ. πέντε Ὁ: πάντας 1,5. 6. συνάζωνται 
5: σηνάζονται Ὦ : συνάζονται 1,. δώσωσι 1,: δόσωσιν Ὦ: δώσουσι 5. 
ἡ. γέγονε 1,5: γέγονεν Ὦ. 10. προσκληθεὶς 1,5: πρὸς ἐλιθεῖς Ὦ. 
11. αὐτῷ 1,5: αὐτῶν Ὁ. 12,13. Λατίνον ἐπισκόπου Ὁ: λατινοεπισκόπου 1,3. 
13. χεῖρα 1,5: χεῖραν Ὦ. 14. ἀσπασθήναι Ὦ : ἀσπάσασθαι 1,3. 
15. διεμηνύσατο 1,5: διεμηννύσατο Ὦ. κάπαν 1,5: πάπα Ὦ. 

16. Βασιλεῖ 1,5: βασιλεῖς Ὦ. 19. κακοσυμβουλία Ὁ : κακὴ συμβουλία 1,5. 

22. σουλτὰν Ὁ: τοῦ σουλτὰν 1,5. Παγιαζήτη Ὁ : Μπαϊαζήτη 1,5. 

Ἰλτηρίμη «ογἐξεΐ: ἠλτιρῖμε Ὁ: ἠλτηρὶμ 1,: ᾿Ιλτηρὶμ 8. 23. ἔλαβε 1,5: 
ἔλαβεν Ὁ. σουλτὰν 1,35: σουλτα ὮΞς 2424. Μουσταφίαν Ὁ: Μουσταφᾶν 1,8. 

ὃς καὶ 15: οἷδέεεσίέ Ὁ. 45. οὗπερ “ογέῤεὝηί: οὔπερ Ὦ : ὅνπερ 15. αὐτὸν Ὦ: 
αὐτὸν να»: γοχορζογέ ἐγασμρε 1,: ογεῖσίξ 9. 16. ὥςπερ Ὅ],: ὥςπέρ 8. 
τι ὍΘ: τῇ [1,. 
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γυναῖκα τὴν θυγατέρα τοῦ Τόρια εὐγενοῦς Τενοβίτουι͵ ὋὉ 
γὰρ βασιλεὺς κῦρι Μανουὴλ, ἔχων θυγατέρα ἐκ πορνείας 
ὀνόματι Ζαμπία Παλαιολογίνα, δέδωκεν αὐτὴν πρὸς τὸν 
Τόριαν᾽ τὴν θυγατέρα δὲ αὐτῆς πάλιν δέδωκαν τὸν σουλτὰν 
Μουσταφίαν εἰς γυναῖκα, ὀνομάσαντες αὐτὴν κυρὰν τῆς ς 
᾿Ανατολῆς, κενῷ ὀνόματι αὐτὴν ὀνομάσαντες. Περαιώσαντες 
γὰρ αὐτὸν οἱ ΠΠολῖται μετὰ στρατιωτῶν καὶ δορυφορίας ἐν τῇ 
᾿Ανατολῇ, ὑπέκυψαν αὐτῷ ἅπαντες" ἔλαβε δὲ κάστρη καὶ 
χώρας σχεδὸν εἰπεῖν πάσης ᾿Ανατολῆς καθεζόμενος ἐν τῇ 
Προύσᾳ. 1ο 

Ὃ δὲ σουλτὰν Μουράτης, περαιωθεὶς ἐκ τῆς Καλλεου- 
πόλεως κρυφίως μετὰ φουσσάτου μερικοῦ, ἦλθεν ἐν Προύσῃ" 
ὁ Μουσταφᾶς γὰρ ἦν σπαταλῶν ἐν μέθαις καὶ βαλανείοις. 
«Καὶ» μὴ νοήσας τὸ πρῶγμα εὑρέθη ἐν βαλανείῳ λονόμενος. 
Εἰἰςπηδήσαντες οὖν αἰφνιδίως, ἀπέπνιξαν αὐτὸν, καὶ διελύθη τς 

ἡ πανήγυρις. Καὶ ἐκυρίευσε πᾶσαν τὴν ἡγεμονίαν Δύσεως 
καὶ ᾿Ανατολῆς. ᾿Οργισθεὶς οὖν τοὺς Πολίτας, ἐποίησεν πᾶν 
δεινὸν καθ᾽ ἑκάστην ἁρπάζων καὶ λεηλατῶν τὰ πέριξ τῆς 
Πόλεως, καὶ, παρακαθήμενος τῇ Πόλει ἐγγὺς τριετίας, οὐκ 
ἴσχυσε λαβεῖν αὐτήν. ᾿Επιέξετο οὖν ἡ Πόλις ὑπὸ τοῦ λιμοῦ" 2ο 
ὅμως ὀψέποτε παρῃτήσατο αὐτὴν καὶ ἀπῆλθεν. ᾿Εποίησεν 
] οὖν εἰρήνην καὶ ὅρκους τοῦ μὴ ἄλλοτε πορευθῆναι κατὰ τῆς (οὰ. 192 τ 
Πόλεως. 

Ἐτελεύτησε δὲ καὶ ὁ κῦρ Μανουὴλ, ὁ Παλαιολόγος 

1. Τιροβίτου -οἶβριεῖ: Γενοβήτου Ὦ : Γενουβίτου 1.5. 4. κῦρι 
δογέῤεί: κύρι Ὦ : κύρις 1,5. (εἰ 4). θυγατέρα Τ,5: θυγατέραν Ὦ. 
8. Ζαμκία 1.5: ζανκία Ὦ. δέδωκεν ἱ,: δέδωκα» 

Ὠ5. 4, 5.' τὸν σουλτὰν Μουσταφίαν Ὦ: τῷ σουλτανμουσταφᾶν 1,: 
τῷ σουλτὰν Μουσταφᾷ 5. 6. αὐτὴν ὀνομάσαντες ἀξωεν 1,5. 

11. περαιωθεὶς 1.5: περεωθῆς Ὁ. 11. Φφουσσάτου το βεηῖ : φουσάτου 
1,5. ἐν ὍΙ,: ἐν τῇ 8. 132. σπκαταλῶν 1.5: παταλῶν Ὦ. 
μέθαις 1,5: μέθοις Ὦ. 14. καὶ 1.5: ὅαεέ Ὦ. πράγμα Ὦ : δρᾶμα 

1.5. 15. αἰφνιδίως 5: αἰφνηδίως ἵ,: ἐφνηδίος Ὦ. 16. ἐκυρίευσε 
1,5: ἐκυρίευσεν 1). 1. ἐποίησεν Ὦ: ἐποίησεν αὐτοῖς 1,5. 
18. λεηλατῶν 5: λεϊλατῶν [,: λεῖλατόν Ὁ. 19. τριετίας 1,5: 
εὐρὶ ἑστίας Ὁ. 11. ὀψέποτε 9: ὀψόποται Ὁ: ὀψέποτε ἴ,. καὶ ὯΙ,: 
αἴδε:’ ὃ. ἐποίησεν 1.5 : ἐποίησε Ὦ. 22. εἰρήνην 1,5: εἰρήνη Ὦ. 

44. ἐτελεύτησε ῬΘ : ὀτελεύτησεν Ὦ. καὶ Ὁ: ἀἴδε:έ 1,5. 

κῦρ «εγίῤεῖ: κυρ Ὦ: κὺρ 1.5. 

:--2 
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καταλείψας τὴν βασιλείαν πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ κῦρι᾽ Ἰωάννην 
τὸν Παλαιολόγον. Στεφθεὶς γοῦν οὗτος μετὰ γυναικὸς, ἥνπερ 
ἔφερον αὐτῷ ἐκ Λουμπαρδίας μετὰ πλούτου πολλοῦ, καὶ 
λαβὼν αὐτὴν οὐκ ἠγάπησεν αὐτὴν τὸ σύνολον. ᾿Ολέγου 

5 οὖν καιροῦ προςδραμόντος, λαβοῦσα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς 
ἐπορεύθη πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς" φασὶ γὰρ ὡς ὁ πατὴρ αὐτῆς 
οὐκ ἠθέλησε κἂν ἰδεῖν αὐτὴν ὅπως ἔφυγεν ἐκ τοῦ βασιλέως. 
Ἦν γὰρ ὁ βασιλεὺς πόρνος λίαν καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἠγάπα 
αὐτήν. 

5.566 [Βασιλεύων γὰρ ὁ σουλτὰν Μουράτης ἐν τῇ ᾿Αδριανου- 
τι πόλει φιλικῶς διέκειτο μετὰ τοῦ βασιλέως" ὅθεν καὶ βουληθεὶς 

στρατεῦσαι κατὰ Θεσσαλονίκης τοῦ πολιορκῆσαι αὐτὴν, 

διεμηνύσατο αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, ὡς οὐκ ἔστι δίκαιον, μενούσης 
τῆς φιλίας ἡμῶν, στρατεύεσθαι κατὰ Θεσσαλονίκης. Καὶ 

15 ἀπηλογήσατο, ὅτι, εἰ μὲν σὴ ἦν, οὐκ ἂν ἐπορευόμην κατ᾽ 
αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἔστι τῶν Βενετίκων καὶ διὰ τοῦτο πορεύομαι, 
κἂν θεοῦ θέλοντος λαβεῖν αὐτήν. ἸΠρὸ καιροῦ ὑπῆρχε τῶν 
Φραηγκῶν, πωλήσας αὐτὴν ᾿Ανδρόνικος ὁ υἱὸς Μανουὴλ τοῦ 
Παλαιολόγου. Ἔσχε γὰρ ὁ αὐτὸς βασιλεὺς υἱοὺς δξ, 

20 Ἰωάννην, Θεόδωρον, Κωνσταντῖνον, ᾿Ανδρόνικον, Δημήτριον, 
Θωμᾶν. Ἔδωκε δὲ ἅπαντας τόπους εἰς διατροφὴν, δέδωκε 
δὲ καὶ τὸν ᾿Ανδρόνικον τὴν Θεσσαλονίκην. Οὗτος οὖν ὁ 
᾿Ανδρόνικος περιέπεσεν ἐν τῷ πάθει τῆς ἐλεφαντιώσεως" 
ἐβουλεύσατο γὰρ μετὰ τῶν συνηλικιωτῶν αὐτοῦ, ὅπως 

25 πωλήσῃ αὐτὴν, εἰπόντων αὐτῶν, ὡς ὁ πατήρ σου ταύτην τὴν 
πόλιν δέδωκέ σοι κληρονομίαν ὡς καὶ τοῖς ἄλλοις σοῖς 
ἀδελφοῖς: πώλησον οὖν αὐτὴν, καὶ, λαβὼν τὰ φλωρία, 

1. καταλείψας 9: καταλύψας Ὁ: καταλήψας 1,. κῦρι το ἐῤεὶ: κύρι Ὁ: 

κῦρ 1,5. 2. γοῦν 1,5: γὰρ Ὦ. 8. αὐτῷ [.5: αὐτὴν Ὦ. 3, 4. καὶ 
λαβὼν 1,5: λαβὸν γὰρ δ. 4. ἠγάπησεν αὐτὴν Ὁ: ἠγάπησε]... 4, Κ. ὀλίγου 
οὖν καιροῦ προεδραμόντος 1,5: ὀλίγον οὖν καιρὸν προδραμόντος Ὦ. ἡ. ἠθέλησε 

1,5: ηθέλησεν Ὁ. ἔφυγεν ἐκ 1,5: ἡ φύγενσε Ὦς 8. ἠγάπα 1.5: ἐγάπταν Ὁ. 

13. ἔστι 1.5: ἐστι Ὦ. 1ὴη. κἂν 1.5: ἐᾶν Ὁ. κεροῦ Ὁ: καιροῦ γὰρ 

1,5. 18. πωλήσας 1,5: πουλήσας Ὦ. ᾿Αν»δρόνικος 1.5: ἀνδρόνικον Ὦ.. 

190. ὁ 1,5: δε Ὦ. 121. Θωμᾶν Ὁ: καὶ Θωμᾶν 1.5. ἔδωκε 
1,5: ἔδοκεν Ὦ. δὲ Ὁ: δὲ αὐτοῖς 1,5. διατροφὴν 1,5: διαστροφὴν Ὦ. 

δέδωκε 1,5: δέδωκεν Ὦ. 24. συνηλικιωτῶν 1.5: συνϊλϊίκαιοτῶν Ὦ. 
258. αὐτῶν Ὠ : αὐτῷ 1,5. αἀηρε τοί δεπάμνε αὐτόν ὃ “6. δέδωκέ 1.5. 
δέδοκέν Ὦ. 47 (εἰ 2, 4 2. 5). φλωρία 1,5: φλουρία ὮὋ. 
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πορεύθητι ἐν μοναστηρίῳ. ᾿Εποίησεν Ϊ οὖν οὕτως, καὶ ἐπώ- Οοὰ. 192 ν 
λησεν αὐτὴν τοὺς Βενετίκους διὰ φλωρία χιλιάδες πεντήκοντα 
ταύτην τὴν περίφημον καὶ λαμπρὰν πόλιν. Καὶ λαβὼν τὰ 
φλωρία, τὰ μὲν ἔφθειρε κακὴν κακῶς, τὰ δὲ ἐχαρίσατο τοῖς 
δαιτυμόσιν αὐτοῦ, καὶ τὰ καταλειφθέντα ἄρας ἀπῆλθεν ἐν τῷ 5 
᾿Αγίῳ Ὄρει εἰς ἕν τῶν ἐκεῖσε μοναστηρίων, καὶ ἐτελεύ- 
τησε. 

Πορευθεὶς οὖν ὁ σουλτὰν Μουράτης κατὰ τῆς Θεσσαλο- 
νίκης ἐκυρίευσεν αὐτὴν καὶ ἐλεηλάτησε καὶ ἀπέκτεινε πλῆθος 
Χριστιανῶν, ὡς οὐκ ἠθέλησαν προςκυνῆσαι αὐτόν. Οἱ γὰρ το 
Φράγκοι ὀλίγοι ὄντες ἔφυγον, μόνοι δὲ οἱ ἐντόπιοι ἔπαθον ἃ 
οὐκ ἔστι δυνατὸν διηγήσασθαι, τοὺς φόνους, τὴν αἰχμαλωσίαν, 

τὴν ἐκ τόπου εἰς τόπον ἄφιξιν ἔν τε ᾿Ανατολῇ καὶ Δύσει. 
Ὁμοίως καὶ εἰς τὰς πέριξ χώρας καὶ κάστρη λεηλατήσας 
ὑπέστρεψεν ἐν ἔϊτει ς΄ λζν, ἐκυρίευσε κάστρη καὶ χώρας τῆς 8. δ61 
Δύσεως ἐν τῇ ξωῇ αὐτοῦ ἔκ τε Σερβίας καὶ Βουλγαρίας καὶ τό 
ἐπαρχιῶν ἀναριθμήτων, θεοῦ παραχωροῦντος ἐκ τῶν ἡμῶν 
ἁμαρτιῶν, οὐδενὸς κωλύοντος. 

ὋὉ βασιλεὺς γὰρ μὴ ἔχων ὅ τι καὶ δράσειεν, ὁρῶν τοὺς 
ἀσεβεῖς πληθυνομένους καθ᾽ ἑκάστην καὶ λαμβάνοντας τὰς 20 

πόλεις καὶ χώρας πιθανῶς, τὰς μὲν τάχα μετὰ εὐλόγου 
προφάσεως, τὰς δὲ καὶ ἐξ ἁρπαγῆς, σχηματιζόμενος, ὅτι 
οὐκ ἔστι μετὰ θελήματος αὐτοῦ, ἐβουλεύσατο ὅπως πορεύ- 
σηται ἐν ᾿Ιταλίᾳ καὶ γένηται ἕνωσις μετὰ τῶν Λατίνων καὶ 
δώσωσι μερικὴν βοήθειαν εἰς τοὺς Χριστιανούς. Τράψας οὖν Ὡς 
πρὸς τὸν πάπαν, ὑπεδέξατο τὸν λόγον μετὰ χαρᾶς ὅ τι 

1. οὕτως 1,5: οὗτος Ὁ. 2. χιλιάδες Ὁ: χιλιάδας 1,5. 4. ἔφθειρε 
1,5: ἦφθηρεν Ὦ. 5. δαιτυμόσιν 1,5: δὲ τημῶσιν Ὦ. καταλειφθέντα 
5: καταληφθέντα ὯΪ,. ό, 7. ἐτελεύτησε 1.5: ἐτελεύτησεν Ὦ. 

8. τῆς Ὦ: αἶξεεί 1.8. 9. ἐλεηλάτησε 5: ἐλεΐλατισε Ι,: ἔλεϊλάτησεν 

Ὦ. ἀπέκτεινε 1,5: ἀπέκτηνεν Ὦ. 1ο. ὡς Ὁ: οΥ̓́.3. αὐτόν Ὁ: 

αὐτῷ 1,5. 11. Φράγκοι τον ἐῤοὲ: Φράγγοι 1,5. 11. ἔστι 1.5: ἔστιν Ὦ. 
18. τε Ὠ: τετῇ 1,5. 14. καὶ εἰς Ὁ: καὶ 1,3. λεηλατήσας 5: λεϊλατήσας ὈΙ,. 

15. “ἌΛζ Ὁ: “Ἀγζχ: ς Ἄλγ 5. ἐκυρίευσε 1,5: ἐκυρίευσεν Ὦ. 
δὲ 20: ἐκυρίευσεν 1,5. 17, 18. ἡμῶν ἁμαρτιῶν Ὁ : ἁμαρτιῶν ἡμῶν καὶ 

1.5. 190. ὅ τι Ὦ: τὶ 1,5. 10. λαμβάνοντας 1.5: λαμβάνοντες Ὦ. 
21. πιθανῶς ὯΒ: πειθανῶς 1. εὐλόγον 1,5: ἀλόγον Ὦ. 13. ἔστι 

1,5: ἔστῳ, Ὦ. μετὰ Ὦ: μετὰ τοῦ 1,9. ἐβουλεύσατο ὍὯΪ,: ἐβολεύσατο 

(εἐὴ 5. 25. δώσωσι Ϊ,: δώσωσιν Ὦ : δώσουσι 8. εἰς τοὺς Χρι- 
στιανούς Ὧ: εἰς βοήθειαν τῶν Χριστιανῶν 1,5. 46. πρὸς τὸν 1,5: πρὸς Ὦ. 
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πλείστης, στείλαντες καὶ τὰς ἐξόδους καὶ καράβια οἵ τε 
γαρδινάλιοι καὶ αὐτὸς ὁ πάπας" ἔσχον γὰρ ἐπιθυμίαν ὅπως 
γένηται ὄνωσις τῶν ἐκκλησιῶν διὰ τὸ, πολλάκις βουληθέντες 
τοῦτο κατορθῶσαι, οὐκ ἠδυνήθησαν, πολλῶν σκανδάλων 

5 γενομένων ἐξ ἑκατέρων μερῶν. Ὃ δὲ πάπας Εἰὐγένιος ἦν 
ἰθύνων τὸν θρόνον τῆς Ῥώμης. Καὶ γνοὺς τὴν ἀδυναμίαν 
τῶν ἀνατολικῶν “Ρωμαίων, ἤλπισεν εὐκόλως ποιῆσαι τὴν 
ὅνωσιν καὶ στέρξωσι τὰς δόξας τῶν Λατίνων. 

Διεμηνύσατο οὖν ὁ βασιλεὺς τοῖς ἀρχιερεῦσι πᾶσιν ᾽Ανα- 
το τολῆς τε καὶ Δύσεως, ὁμοίως καὶ τοὺς μετέχοντας ἐν λόγοις, 

«καὶ» ἦλθον ἅπαντες ἐν Κωνσταντινουπόλει ὅ τε Τρα- 
Οοά, 198 τ πεζοῦντος, ἔχων καὶ τὸν φιλόσοφον ᾿Αμηρούτζξην, ] ὁ Νικαίας 

Βησσαρίων, ὁ 'Ῥωσίας, ὁ φιλόσοφος Γεμιστὸς καὶ ἄλλοι ἐκ 
τῶν ἀρχιερέων οὐκ ὀλίγοι" ἦν γὰρ πατριάρχης ὁ κῦρ Ιωσὴφ 

15 ὃς ἐτελεύτησεν ἐν Φλωρεντίᾳ. 
Ἐν δὲ τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ἔφερον ἐκ τῆς Τραπεζοῦντος 

τὸν βασιλέα εἰς γυναῖκα Μαρίαν τὴν Κατακουζηνὴν, ἐγγόνην 
οὖσαν τοῦ πρωτοστράτορος" τὴν γὰρ θυγατέρα τοῦ αὐτοῦ 
πρωτοστράτορος δέδωκαν εἰς γυναῖκα πρὸς τὸν πρωτοβε- 

5. δ στιάριον τοῦ Ϊ βασιλέως τῆς Τραπεζοῦντος" ἡ γὰρ Μαρία 
21 ἦτον ὡραία τῷ κάλλει, οἵα οὐχ εὑρίσκετον ἐν τοῖς καιροῖς 

ἐκείνοις" λαβὼν γὰρ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἠγάπησεν ἐξαισίως ἐκ 
τοῦ κάλλους καὶ τῆς γνώσεως αὐτῆς. 

Συνάξεως οὖν γενομένης καὶ λειτουργήσαντες ἀρχιερεῖς τα 

Ὡς καὶ κληρικοὶ τὸν ἀριθμὸν τριακόσιοι ἐν τῷ μεγίστῳ ναῷ τῆς 
τοῦ θεοῦ λόγου Σοφίας ἀπέπλευσαν, χειροτονήσαντες ὅ τε 
βασιλεὺς καὶ ὃ πατριάρχης τὸν ᾿Εφέσου κῦρ Μάρκον τὸν 
Εὐγενικὸν ἔξαρχον τῆς συνόδου. Ὁ βασιλεὺς γὰρ μετὰ ἰδίου 

1. ἐξόδους 1,5: ἐξόδοις Ὁ. 1. αὐτὸς 1.5: ἐἰκεεέ Ὦ. ἔσχον 1,5: 

ἔχων Ὦ. 8. βουληθέντες τοῦτο Ὁ : τοῦτο βουληθέντες 1,5. 4-. ἠδυνή- 

θησαν 1,35: ἠδύνησαν Ὦ. 6. τὴν Ὦ:: καὶ τὴν 1,5. 8. στέρξωσι 1,5: 

στέρξωσιν Ὃ. 9. πᾶσιν 1.5: πᾶσι Ὦ. 11. καὶ 1,5: ἀἶεεεί Ὦ. 
12. ᾿Αμηρούτζην 5: ἀμηρούτζιν 1,: ἀμυρούντζιν Ὦ. 12. ἹΡωσίας 1,: 

ρωσίας Ὁ: Ῥωσσίας 9. 15. φλωρεντία ὯΞ: φλωρεντείᾳ ἴ,. τό (εΖ 
420). Τραπεζοῦντος 1.5: τραπεζοῦντας Ὁ. 17." τὸν βασιλέα Ὁ: τῷ βασιλεῖ 

1,3. Ἑατακουζηνὴν Ὁ : κατακουζινὴν ,: Καντακουζηνὴν 8. ἐγγόνην 1.5: 

«γκόνην Ὦ. 18 (“' 19). πρωτοστράτορος τογίῤεηί : πρωτοστάτορος 1,3. προτο- 
στάτορος ἢ. θυγατέρα 1,5: θυγατέραν Ὦ. 190. γυναῖκα 1,5: γυναῖκαν Ὦ. 

41. ἧἦτον Ὁ: ἦν [3. ευρίσκετον Ὦ : εὑρίσκετο 1,5. 42. αὐτὸς Ὁ: αὐτὴν 
1,5. ἠγάπησεν Ὁ: ἠγάπα 1,5. 
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κατέργου λαβὼν καὶ τὸν κῦρ Δημήτριον τὸν δεσπότην, ὡς 
κακότροπον φοβούμενος αὐτὸν μὴ ποιήσῃ σκάνδαλον ὡς καὶ 
ἄλλοτε" πορευθέντες γὰρ ἐποίησαν διετίαν ὅλην, μηδὲν 

κατορθώσαντες" ποιήσαντες γὰρ ἕνωσιν οἱ μὲν, οἱ δὲ, 
ἐναντιούμενος γὰρ ὁ ᾿Εφέσου οὐκ ἠθέλησεν ὑπογράψαι, 5 
ἄνευ γὰρ ἐκείνου οἱ πάντες ἔστερξαν καὶ ὑπέγραψαν. 

Ἑλθόντες γὰρ ἐν τῇ Πόλει μετὰ παραδρομὴν ἐτῶν β, 
εὗρε τὴν δέσποιναν Μαρίαν τελευτήσασαν" ὁμοίως καὶ ὁ 
δεσπότης τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα τὴν τοῦ Καταλούξου θυγατέρα 
αὐθεντὸς τῆς Αἴνον. Οἱ γὰρ ἐν τῇ Πόλει κληρικοί τε καὶ το 
μοναχοὶ καὶ ἡγούμενοι οὐκ ἤθελον συλλειτουργῆσαι καὶ 
μνημονεῦσαι τοὺς ἐλθόντας ἐκεῖθεν, ἀλλ᾽ ἐπεσείοντο αὐτοὺς 
ὡς ἀσεβεῖς, οἱ πλείονες δὲ παρῃτοῦντο καὶ τὴν ἱερωσύνην, καὶ 
γέγονεν ἡ ἕνωσις οὐχ ἕνωσις, ἀλλὰ διαίρεσις. 

Ταῦτα γέγονεν ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις" μὴ ὄντος δὲτς 
πατριάρχου, οὐδεὶς ἠθέλησε γενέσθαι ἕνεκεν τῶν σκανδάλων. 
ὋὉ Νικαίας δὲ Βησσαρίων ὁμοίως καὶ ὁ Ῥωσίας ἔμειναν ἐν 
τῇ Ῥώμῃ" ὁ γὰρ Βησσαρίων ἣν πολὺς ἐν τῷ λέγειν καὶ 
ἄκρος φιλόσοφος" γέγονε γὰρ καὶ γαρδινάλιος, ἔχων τιμὴν 
καὶ δόξαν οὐ τὴν τυχοῦσαν" ἠγάπησε γὰρ τὴν δόξαν τῶν 1οἈ. 15. 43 
ἀνθρώπων ἢ τοῦ θεοῦ. 21 

Ἦν δέ τις πνευματικὸς ἀνὴρ ἁγιώτατος ἐν τῇ Πόλει 
ὀνόματι Γρηγόριος, οὗ τὸ ἐπίκλην Μαμμῆ, ὑπάρχων δὲ 
σύντεκνος τοῦ [ μεγάλου δουκός. ἴάρας οὖν αὐτὸν καὶ μὴ 5. δ88 
θέλοντα, ἐποίησεν αὐτὸν πατριάρχην. ᾿Ολίέγου δὲ καιροῦ 4ς 
παρελθόντος καὶ τῶν: σκανδάλων. πληθυνομένων, ἐποίησε 
παραίτησιν, προεῖπε δὲ καὶ τῷ μεγάλῳ δουκὶ ὡς τὴν Πόλιν 
ἐν ὀλίγοις καιροῖς λήψονται οἱ Ἰσμαηλῖται καὶ σὲ καὶ τοὺς 
υἱούς σου σφάξουσιν ἔμπροσθέν σου, ὃ καὶ γέγονεν. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς, πεσὼν ἐν νόσῳ τῆς ἀρθρίτιδος, ἐκυρίευσεν 30 

8. διετίαν 1,5: αἰτίαν Ὦ. "η. β. Ὁ: δύο 1.8. 9. θυγατέρα 1,5: 
θυγατέραν ἢ. το. Πόλει Ὠ: Πόλει ὄντες 1,3. 11. καὶ (20) Ὁ: ἢ 1,5. 
[58. γέγονεν 1.5: γέγωναν Ὦ. ι6. ἠθέλησε 1,5: ἠθέλησεν Ὦ. 

1]. Βησσαρίων (εἰ 18) 5: βισσαρίων ἵ,: βισαρίων τ). Ῥωσίας ἵ,: ρωσίας Ὁ: 
Ῥωσσίας 9. 19. γέγονε 1.8: γέγονεν Ὦ. 20. ἠγάπησε 1,5: ἡγάπησεν 

Ὁ. 12. τις [,5: τίς Ὁ. 43. οὗ Ὁ: ᾧ 1.5. Μαμμῇ Ὁ: Μαμὴ 1.5. 
ὑπάρχων Ὁ: ὑπῆρχε 1,58. 415. ἐποίησεν αὐτὸν Ὁ: ἐποίησε [,3. 46. ἐποίησε 

1: ἐποίησεν Ὁ. 4209. σφάξουσιν ὯΞ : σφάξωσιν 1, 30. ἀρθρίτιδος 
σοὔίβεί: ἀθρήτιδος ὍΙ,: ἀθρήτιδος (:ἰε) 8. β 
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αὐτὸν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Ὁ δὲ σουλτὰν Μουράτης ὑπο- 
κριθεὶς ὡς ἐκορέσθη πλούτου καὶ δόξης, καταλιπὼν τὴν 
ἡγεμονίαν πρὸς τὸν υἱὸν αὑτοῦ τὸν σουλτὰν Μεεμὲτ, ὄντα ἐν 
τῇ Μαγνησίᾳ, αὐτὸς ἐξῆλθε καὶ παρέδωκε τὴν ἡγεμονίαν 

ς πᾶσαν αὐτῷ, καὶ, πορευθεὶς ἐν τῇ Μαγνησίᾳ καὶ κτίσας 
ἀνάκτορον, ἰδίαζεν ἐντὸς τούτου. 

(σά. 18.ν Ο σουλτὰν Μεεμέτης δὲ νέος ὧν εἰς ἡλικίαν τοῦ μείρακος 
ἔσχε καὶ βεζήριδες τόν τε Χαλὴλ πασία καὶ Πρέημ πασία, 

ἄνδρας “φρονιμωτάτους οὐκ ἤκονεν αὐτοὺς ἐν οὐδενὶ, ἀλλὰ 
ιο σχολάζων ἦν ἐν κυνηγεσίοις καὶ πότοις. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ τῶν 

Οὐγγρῶν ἀρχηγοὶ, ὅτι βασιλεύει νέος καὶ ἄπειρος πολέμων, 
ὥρμησαν κατὰ τῶν Τουρκῶν, τὸ πλεῖον ἐκ μηνυμάτων τοῦ 
βασιλέως πρὸς τὸν κράλην καὶ τὸν Ἴαγκον. Ἦν γὰρ ὁ Ἴαγκος 
στρατηγὸς μέγας, καὶ διεμηνύσατο πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς 

15 μεθ᾽ ὅρκων, ὡς, ἐὰν δυνηθῆς ἐκβαλεῖν τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν ἐκ τῆς 
Δύσεως, τὸ στέμμα τῆς ἐμῆς βασιλείας θήσω ἐν τῇ σῇ κορυφῇ 
ὡς ἐλευθερωτὴν τῶν Χριστιανῶν καὶ τῆς πίστεως ἡμῶν, καὶ 
ὅτερα ῥήματα πιθανὰ διεμηνύσατο πρὸς αὐτόν. 

Ἦλθον οὖν περαιωθέντες ἐκ τοῦ ποταμοῦ Δανούβεως 
2. μετὰ δυνάμεως ὅ τι πλείστης, λεηλατοῦντες τὰς χώρας καὶ 

κάστρη τῆς Βουλγαρίας. ὙὝπέκυψεν οὖν αὐτοῖς" παρέλαβον 
γὰρ αὐτὴν καθεζόμενοι ἐν μέθῃ καὶ ἀκολασίᾳ, ἁρπάζοντες 
καὶ ἀφανίξζοντες τοὺς Χριστιανοὺς καθ᾽ ἑκάστην. ᾿ἸΙδόντες δὲ 

8. δ6 οἱ βεζήριδες, ὅτε μέλλουσι καταπαίτῆσαι πᾶσαν τὴν Δύσιν 
25 μετὰ μεγάλης ὁρμῆς, διεμηνύσαντο τὸν σουλτὰν Μουράτην, 

8- Μεεμὲν Ὁ: Μεχεμέτη 1.5. ὼ- Μαγνησίᾳ 5: μαγνισίᾳ 1,. 

αὐτὸς Ὁ: ἀζεεέ 1.5. ἐξῆλθε 1,5: ἐξῆλθεν Ὁ. παρέδωκε ἴ,5: παρέδωκεν Ὦ. 
4: 5. τὴν ἡγεμωνίαν πᾶσαν 1): πᾶσαν τὴν ἡγεμονίαν 1,5. 6. ἀνάκτορον 

Ο1κ5: ἀνάκτωρα Ὦ. ". Μεεμέτης Ὁ: Μεχεμέτης 1,5. 8. καὶ 1,5: 
δὲ καὶ Ὦ. Χαληλ πασία Ὁ): χαλουλπασιὰ Ϊ,: Χαλοὺλ πασιᾶ 5. 

Πρέημ Ὁ: μπραΐῖμ 1,: Μπραμ 85.  οπασία τογέῤὝί!ς, μπασία Ὁ: πασιᾶ 1,5. 
9. οὐκ ίκουεν αὐτοὺς Ὁ: καὶ οὐκ ἤκουεν αὐτοὺς Ι,: καὶ ἤκουεν αὐτῶν 8. 

11.  Οὐγγρῶν Ὁ: Οὐγκρῶν 15. 12. ὥρμησαν 8: ὅρμησαν ὭΙ,. 

πλεῖον :εγίεὲ: πλοίων Ὠ: πλέον 1,8. ἐκ 1,5: σε ὮὉ. 138. κράλην 1.5: 
κράλη Ὁ. Ἴαγκον 1.5: ἴαγγος 1,5. ὁ Ἴαγκος 1,5: ἴαγγος Ὦ. 
15. μεθ᾽ ὅρκων τελέῤοί: μεθόρκον Ὠ: μεθ᾽ ὅρκου 1.5. ἐκ 1,5: ἐπὶ Ὦ. 
16. θήσω 1.5: θείσω Ὦ. 18. πιθανὰ Ὠ5: πειθανὰ 1,. 240. ὅτι Ὁ: 
ἐἶξετὲ 1,5. λεηλατοῦντες ὃ: λεϊλατοῦντες Ὦ,. 21. ὑπέκυψεν Ὦ: 
ὑπέκυψαν 1,5. Ῥο!έ αὐτοῖς 1,5: ἅπαντα κατελθόντες μέχρι Βάρνης αὐτῆς. 
15. ἩΜουράτην Ὦ): μουράτιν 1.5. 
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ὄντα ἐν τῇ Μαγνησίᾳ, γράψαντες πρὸς αὐτὸν οὕτως, ὅπως ὁ 
υἱός σου ἐστὶ νέος καὶ ἄπειρος πολέμου καὶ οὐκ ἀκούει ἡμῶν" 
ἐλθὲ οὖν διασυντόμως, ὅτι κινδυνεύει ἀφανισθῆναι τὸ ἡμέ- 
τερον γένος, καὶ ἔσται ἡ ἁμαρτία ἐν τῇ σῇ ψυχῆ. ᾿Ακούσας 
οὖν τοὺς τοιούτους λόγους, ἦλθε μέχρι Πόλεως ἄντικρυ ἐν τῷ 5 
λεγομένῳ Σκουταρίῳ᾽ φοβούμενος δὲ περάσαι ἦλθεν ὁ Χαλὴλ 
πασίας μετὰ φοσσάτου ἄντικρυ ἐκ τοῦ δυτικοῦ μέρους τοῦ 
᾿Ασωμάτου, καὶ διεμηνύσατο πρὸς τὸν βασιλέα, ὅπως περάσῃ 
αὐτόν. "Ἔστειλαν οὖν κάτεργον, καὶ ἐπέρασεν αὐτὸν, φοβού- 
μένος μὴ πορευθεὶς περάσῃ ἐκ Καλλιουπόλεως καὶ ποιήσῃ το 
μάχην μετὰ τῆς Πόλεως. ᾿Εκράτει γὰρ καὶ ἐκ τῶν δύο μερῶν 
ἡ θαυμαστὴ γνῶσις τοῦ βασιλέως. 

Πορευθεὶς οὖν ἐν τῇ Βάρνᾳ, συνάπτει πόλεμον μετὰ τῶν Οοὰ. 194 τ 
Οὐγγρῶν, καὶ νικῶσιν αὐτὸν κατὰ κράτος, ἀφανίσαντες τὰ 
φοσσᾶτα Δύσεως καὶ ᾿Ανατολῆς" ἔπεσε δὲ καὶ ὁ ΚΚαρατξιᾶ τς 
πασίας μπεγλέρμπεης ὧν τῆς ᾿Ανατολῆς, καὶ ἐγένετο ἀφα- 
νισμὸς μέγας" κατελείφθη δὲ ὁ αὐθέντης μετὰ τῆς πόρτας 
αὐτοῦ μόνης. ᾿Εκάθησαν οὖν εἰς βουλὴν οἱ Οὔγγροι, ὅπως 
δώσωσι καὶ τὴν πόρταν᾽ ὑπῆρχε γὰρ ὁ Ἴαγκος ἐμπειρότατος 
ἐν πολέμοις. Λέγει δὲ. ἔμπροσθεν τοῦ κράλη καὶ τῶν ἀρ- 20 
χόντων, ὅτι φαίνεταί μοι καλὸν ἵνα πορευθῶ ἐγὼ μετὰ 
ἐκλεκτῶν στρατιωτῶν ὧν ἐγὼ οἶδα" καὶ εἰ μὲν, εὐδοκοῦντος 
θεοῦ, εὐτυχήσω, τῷ θεῷ χάρις, εἰ δὲ γένηται τὸ ἐναντίον, 
πάλιν ὁ κράλης ἵσταται μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ" εἰ δὲ πορευθῇ 
ὁ κράλης καὶ γένηται ἀλλοτρόπως, τί μέλλομεν γενέσθαι ; 25 

Ι. Μαγνησίᾳ 5: μαγνισία Ἰ,. 2. ἐστὶ 1.5: ἔστιν Ὦ. 4. ἔσται 

Ὠ: ἔστιν 1.5. 5 (εἰ 7). ἄντικρυ σεγίξεῖ: ἄντικρη Ὦ : ἄντικρι Ϊ,: ἀντικρὺ 8. 
6. περάσαι Ὦ: περᾶσαι 1.5. 6, 7. Χαλὴλ πασίας Ὁ: χαλουλπασιὰς Ι,: Χαλοὺλ 
πασιᾶς 5. 17. φοσσάτου “ογ᾽ῤηὲ: φοσάτου Ὁ : φονσάτου 15. το. πορευθεὶς 

σογἐῤεῖ: πορενθεῖς Ὁ : πορευθῇ 1.5. περάσαι Ὦ: περάσει 1.5. ἐκ Ὁ: ἐκ τῆς 

1,5. ποιήσῃ Ὁ: ποιήσει 1.3. 13. Βάρνᾳ Ὁ: Βάρνῃ 1.5. 14. Οὐγγρῶν «εγέῤεΐ: 

Οὐγκρῶν 1.5: οὐκρῶν Ὦ. 15. φοσσᾶτα τεογίῤεῖ: φοσάτα Ὁ : φουσάτα 1,3, 
ἙΚαρατζιᾶ “ωγἰ2τὲ: καρατζια 1): καρατζὰ 1,: Ἑαρατζᾶ 8. 16. πασίας Ὁ: 
πασιὰς ἵ,: πασιᾶς 9. μπεγλέρμπεης “εγίῤΓί : μπεγλέρμπεῆς Ὁ: μπε- 

γλερμπεῖς 15. τ. μετὰ 1,5: με Ὁ. 18. Οὔγγροι τογῤεῖ: οὔγκροι Ὦ: 

οὔγκροι ἵ,: Οὔγκροι 8. 190. δώσωσι 1.5: δώσωσιν Ὦ. ἽἼαγκος 1,5: 
ἰάγγος Ὁ (εἰ ἐῃ)}) α). 21. μετὰ Ὦ: μετὰ τῶν 1,5. 12. ἐκλεκτῶν 95: ἐκ- 
κλεκτῶν ὍΙ,. 23. γένηται 1,38: γένητό Ὦ. 25. γένηται Ὠ: γινῇ Ἰ,: 

γενῇ 5. ἀλλοτρόπως Ὁ : ἀλλεοτρόπως 1,5. μέλλομεν 5: μέλωμεν Ὦ: 

μέλλωμεν ἴ,. 
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ἬἜρεσεν οὖν ἡ βουλὴ πᾶσι" ὁ κράλης δὲ, νέος ὧν, οὐκ ἤκουσε 

τὴν τοῦ στρατηγοῦ βουλὴν, ἀλλ᾽ ἤκουσε βουλὰς νέων εἰ- 
πόντων αὐτὸν, ὡς ἡ νίκη ἕως τοῦ νῦν σή ἐστιν" τί γὰρ 
ἀπέμεινε μόνον τοῦ πιάσαι τὸν αὐθέντην ἰδίαις χερσίν ; εἰ δὲ 

ς πορευθῇ ὁ Ἴαγκος, μέλλει γενέσθαι φήμη, ὅτι αὐτὸς ἐποίησε 
8. δ6δ τὴν νίκην. 

᾿Ακούσας οὖν τοὺς λόγους τῶν νέων, εὐθέως ἔδωκαν τὰς 
τοῦ πολέμου σάλπιγγας ἐξ ἑκατέρου μέρους. Καβαλλικεύσας 
γὰρ ἐκ τῆς χαρᾶς καὶ τῆς μέθης" ἔθος γάρ ἐστιν αὐτοῖς πίνειν 

1ὸ οἶνον καὶ μεθύσκεσθαι" ὥρμησε γὰρ ἐκ τῆς μέθης, θαρρῶν 
ἔχειν αὐτὸν εὔκολον θήραμα ἔμπροσθεν παντὸς τοῦ λαοῦ" 
ἀνοίξαντες γὰρ καὶ δόντες αὐτὸν δρόμον οἷα στρατηγός. 
Βουληθεὶς οὖν ὁ σουλτὰν Μουράτης φυγεῖν, οὐκ εἴασαν αὐτὸν 
οἱ γενίτξαροι, εἰπόντες, ὅτι χρεία ἐστὶν ἵνα ἀποθάνῃς μεθ᾽ 

15 ἡμῶν. 
Ὁ δὲ κράλης, εὑρὼν δρόμον, εἰςῆλθε πλησιάσας ἀτάκτως 

τῷ αὐθέντῃ᾽ εἷς δὲ τῶν γενιτζξάρων ὀνόματι Χαμουζᾶς, κρούσας 
τοὺς ἐμπροσθίους πόδας τοῦ ἵππου μετὰ ἀξίνης μικρᾶς 
εὑρεθείσης ἐν ταῖς χερσὶν αὑτοῦ, ἀπέκοψεν αὐτούς. Καὶ 

Οοὰ. 29 ν πεσὼν ὁ ἵππος πλησίον τοῦ αὐθεντὸς ἔρριψε ] τὸν κράλη, καὶ 
21 πιάσαντες αὐτὸν ἀπέτεμον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ, θέντες ἐν 

δόρυ, ἠλάλαξαν. Καὶ εὐθέως ἐστράφη ὁ λαὸς τοῦ κράλη 
ὄπισθεν, καὶ, διώξαντες αὐτοὺς, τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τοὺς δ᾽ 
ἔλαβον αἰχμαλώτους" οἱ πλείονες δὲ αὐτῶν διωκόμενοι ἀπε- 

25 πνίγησαν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ πλησίον Βάρνας. 
Ταῦτα ἐποίησεν ἡ κακοσυμβουλία. ὁ δὲ Ἴαγκος, προϊδὼν 

τὸ ἐσόμενον, οἷα στρατιώτης, ἐξ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησεν ἐν 
1. ἤρεσεν 1,5: ἤρεσε Ὦ. 2. ἤκουσε 1,5: ἥκουσεν Ὦ. 8. αὐτὸν ὮὉ: 

αὐτῷ 1.5. σή ἐστιν :οΣ ῥεῖ: σὺ ἐστὶν Ὁ: σὴ ἔστι 1,5. 4. ἀπέμεινε ],: 
ἀπέμεινεν Ὦ : ἀπέμεινε; 5. πιάσαι Ὁ: πιᾶσαι 1,5. 5. πορευθῇ 1.5: 
πορευθῆς Ὁ. 8. τοῦ πολέμου Ὁ: ἀσωρέ1.5. σάλπιγγας ὮὉΞ: σάλπιγκας 1,. 
καβαλλικεύσας 8: καβαλικεῦσας Ὁ): καβαλικεύσας ἴ,. 10. μεθύσκεσθαι 1,5 : 
μεθήσκεσται Ὦ. ὥρμησε 8: ὅρμησε Ὶ,: ὅρμησεν Ὁ. 12. αὐτὸν Ὁ: αὐτῷ 

15. οἷα τεγίῤεΐ: εἶα Ὦ : οἱ 1.3, στρατηγός Ὦ: στρατηγοί 1.5. 18. οὖν 
Ὦ: γὰρ 1,5. τό. εἰςτῆλθε πλησιάσας 1,5: εἰσῆλθεν σιάσας Ὃ. 17. δὲ 
5: ὁεεε Ὁ. 19. αὑτοῦ τεγίῤεί: αὐτοῦ 1.5. 40. ἔρριψε 1.5: ἔστριψε 
Ὁ. κράλῃ Ὦ: κράλην 1.5. 22. ἠλάλαξαν 8: ἠλλάλαξαν ἴ,: ἰλάλαξαν Ὦ. 

13.324. δ᾽ ἔλαβον τογίῤεί: δὲ λαβὸν Τ): δὲ ἔλαβον 1,5. 25. Βάρνας Ὁ 
Βάρνης: 1.5. 46. Ἴαγκος 9: “Ιαγγος 1,: ἰάγγος Ὁ). 47. οἷα :ογῤεῖ: 
εἶα Ὁ): ὡς 1,5. ἐξ Ὁ: δι᾿ 1.85. ἄλλης 1,35: ὅλης Ὁ. 
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τῇ ἰδίᾳ πατρίδι. Ὃ δὲ σουλτὰν Μουράτης, ὑποστρέψας 
νικητὴς τροπαιοῦχος, ἐποίησε τὸν γενίτξζαρι τὸν Χαμουζᾶν 
σαντζάκμπεη τῆς Φιλαδελφείας. Τὸν υἱὸν δὲ αὐτοῦ τὸν σουλ- 

τὰν Μεεμέτην ἔστειλε πάλιν ἐν τῇ Μαγνησίᾳ ἐν τῇ πρώτῃ 
ἡγεμονίᾳ. Αὐτὸς δὲ, παραλαβὼν πᾶσαν τὴν βασιλείαν, ὧν ς 
ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει, μετὰ παραδρομὴν ἐτῶν τριῶν ἐτελεύ- 
τήσε, ταφεὶς ἐν τῇ Προύσᾳ, καὶ πάλιν ἔλαβε κατὰ ἀλήθειαν 
ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὴν πᾶσαν βασιλείαν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ. 

Ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ ἐτελεύτησε καὶ ὁ βασιλεὺς κῦρι ᾿Ιωάννης Βασιλεία 
ὁ Παλαιολόγος" ἦλθον οὖν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ὅ τε Κωνσταν- ἀνρλθτᾳ 
ἰτῖνος ὁ Δράγασις καὶ Δημήτριος καὶ Θωμᾶς, ἐν τῇ Πόλει, 5. δ66 
παραδόντες τὴν βασιλείαν πρὸς Κωνσταντῖνον" αὐτοὶ οὗν, 

μερίσαντες τὴν Πελοπόννησον, ἐπορεύθησαν. 
Ὃ δὲ σουλτὰν Μεεμέτης, παραλαβὼν τὴν ἡγεμονίαν 

Δύσεως καὶ ᾿Ανατολῆς, βουλὴν ἐβουλεύσατο πικροτάτην τς 

κατὰ τῆς Πόλεως καὶ τῶν Χριστιανῶν. Καὶ πρῶτον μὲν 
ὑπεκρίθη φιλίαν ἄκραν μετὰ τῶν Πολιτῶν, γέμουσαν δόλον 
καὶ πονηρίας. ἈΚτίξει οὖν ἄνωθεν τοῦ Φάρου εἰς τόπον 
λεγόμενον Φονέαν ὁπερ νῦν ἵσταται τὸ Νεόκαστρον μετὰ 
πύργων ὀχυρῶν καὶ στερεῶν᾽ ἐδίδουν γὰρ καὶ οἱ Πολῖται 20 
τροφὰς καὶ λίθους εἰς τὴν κτίσιν αὐτοῦ, φοβούμενοι αὐτὸν 
μή πως ἄρῃ μάχην μετ᾽ αὐτῶν. ᾿Ηδύνοντο γὰρ αὐτὸν κω- 
λῦσαι, ἀλλ᾽ ἐθάρρουν εἰς τοὺς ὅρκους οὕςπερ εἶχον μετὰ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ, οὗς ἔστερξε καὶ ἐβεβαίωσε καὶ αὐτός" ἐδείκνυε 
γὰρ ἄκραν φιλίαν ἕως οὗ τελειώσῃ τὸ κάστρον. Μετὰ δὲ τὸ 2ς 
τελειῶσαι καὶ ἀπαρτίσαι αὐτὸ ἔθετο σκῆπτρα καὶ φύλακας 

1. ὑποστρέψας Ὦ: ἐπιστρέψας 15. 4. γενίτζαρι “εγίῥεί: γενήτζαρη Ὁ 
γενίτζαριν 15. 4. σαντζάκμπεη σεγίῤεί : σαντίάκπεϊ Ὁ: σατζάκμπεϊ 1.5. τῆς 
1,5: ἀδεεί Ὁ. Φιλαδελφείας ὃ: φιλαδελφίας ὮΙ,.. αὐτοῦ τογἐῤεὶ: αὐτοῦ 1.5. 
4- Μεεμέτην Ὁ: Μεχεμέτι 1,3. ἔστειλε 1,5: ἔστειλεν ΠΣ. Μαγνησίᾳ Ὁ: 

μαγνισίᾳ 1,. 5. ὧν 1,5: ὦ Ὁ. ό, 7. ἐτελεύτησε 1,5 : ἐτελεύτησεν Ὁ 

(6! ἐμ γῦα). 1. Προύσᾳ “ογίβεί: προῦσα Ὁ: Προύσῃ 1.3. 8. αὑτοῦ :ογῤεΐ: 

αὐτοῦ 1,5. 9. κῦρι τεγίῤεὲ: κύρι Ὁ: κὺρ 1,5. 11. Δημήτριος 1.5: 
Δημήτρις Ὁ. 12. 20: Κωνσταντῖνον 1.5: τὸν υἱὸν αὐτοῦ 11. Πελοπόν- 

νησον 9: πελοπόνησον ἴ,: πελοπώνησον Ὦ. 4. Μεεμέτης Ὦ: Μεχεμέτις 1.5. 

18. πονηρίας Ὁ): πικρίας 1,3. 19. Φονέαν 1.5: Φωνέαν Ὦ. 20. ὀχυρῶν 

Ὁ: ἰσχυρῶν 1,5. 11. ἠδύνοντο σεγίῤεί: εἰδήνοντο Ὦ: ἐδύνοντο 

15, 42,13. αὐτὸν κωλῦσαι τογίβεῖ : αὐτὸν καλέσαι Ὁ: κωλῦσαι αὐτὸν 1.5. 

13. περ εἶχον 1.5: παρεῖχον Ὦ. λό. ἔθετο 1.5: θεῖς Ὦ. 
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καὶ σκευάς" εἶχον γὰρ δόξαν οἱ ἸΠολῖται ὅπως λάβωσιν αὐτὸ, 
ἐὰν ποιήσῃ μάχην μετ᾽ αὐτῶν, ἔχοντες ἐλπίδα κενήν" τοσ- 
οὔτον γὰρ στερεὸν ὃν, πῶς εἶχον λαβεῖν αὐτό; κεναὶ γὰρ 
ἐλπίδες τρέφουσι τοὺς ἀνοήτους. 

ς Ἐελειώσας οὖν αὐτὸ, ἐπορεύετο ἐν ᾿Αδριανουπόλει, εἰπὼν, 
Οοά. 1961 ὅτε τὸν ᾿Απρίλιον ἔρχομαι πάλιν καὶ γνώτωσαν οἱ ἐν τῇ 

Πόλει. ἽΑμα δὲ τῷ πορευθῆναι τὸν αὐθέντην οὐ μακρὰν, 
ἐποίησαν πιλάλημα, καὶ, τοὺς εὑρεθέντας ἐν ἀγροῖς τοῦ 

μέρους τοῦ ᾿Ασωμάτου καὶ τοῦ ᾿Αγίον Φωκᾶ ἁρπάσαντες 
1οὸ αἰφνιδίως, ἀπῆλθον. Διεμηνύσαντο δὲ οἱ ἸΠολῖται, ὡς οὐκ 

ἔστι δίκαιον, μενούσης τῆς ἀγάπης, ἵνα ἁρπάσητε τοὺς ἡμε- 
τέρους ἀνθρώπους, τοὺς μὲν ἁρπάσαντες, τοὺς δὲ ἀποκτεί- 
ναντες. Εἶπον οὖν πρὸς τοὺς σταλέντας, ὅτι ὁ αὐθέντης οὐκ 
οἷδε τὸ γενόμενον. “Ὥρισεν οὖν, ὅπως ἐξετάσαντες εὕρωμεν 

15 τούτους καὶ στείλωμεν πάλιν εἰς τὰ ἴδια, εἰρωνευόμενοι καὶ 
γελῶντες αὐτούς. Τέγονεν οὖν φανερὰ ἡ μάχη. 

5.661] [1Τῷ αὐτῷ δὲ ἔτει ὥρμησεν ὥςπερ θὴρ ἄγριος κατὰ τῆς 
Πόλεως μετὰ πλήθους ἀναριθμήτου ἔκ τε γῆς καὶ θαλάσσης" 
καὶ τὴν μὲν γἣν ἐπλήρωσεν ἀνθρώπων καὶ ἵππων, ἐν δὲ τῇ 

20 θαλάσσῃ διὰ τῶν μακρῶν νηῶν ὅ τι πλείστων" γεμίσαντες 
γὰρ τὰς νῆας ἐκ τῶν χωρῶν τοῦ βασιλέως τοῦ μέρους τῆς 
Μαύρης θαλάσσης βίᾳ ἀνθρώπους ἐνέβαλλον εἰς αὐτάς. 
᾿Ελθόντων γὰρ τῶν νηῶν ἐκωλύοντο διὰ τῆς ἀλύσον τοῦ 
εἰςελθεῖν ἐντὸς τοῦ λιμένος. ᾿Εποίησαν οὖν κατασκευὴν οἷα 

2, 3. τοσοῦτον γὰρ... ὦν... αὐτό Ὁ : πῶς γὰρ εἶχον λαβεῖν αὐτὸ, τοσοῦτον ὃν 

στερεόν; 15. 3. κεναὶ 1.5: κεναῖς Ὁ. 4. ἐλπίδες “εγ ἐρεῖ: ἐλπίδαις Ὁ : ἐλπί- 
δαι 1.5. 6. ᾿Απρίλιον Ὁ : ᾿Απρίλλιον 1.35. 17. ἐῃ »ιαργρέρς Τ) ἐπ οὐϊέφεο: βασιλεία 
σουλταν μεεμέτ. τῷ 5: τὸ Ὠ1.. 8. πιλάλημα σογίεηὲ: πηλάλημα 1.5. 

10.} ἀπῆλθον 1.5: ἀπελθῶν Ὁ. 11. ἔστι 1.5: ἐστ Ὁ. ἁρπάσητε Ξ“εγέῤεΐ: 
ἀρκάσηται Ὁ : ἁρπάσῃ 1.5. 12. ἀνθρώπους" τοὺς μὲν Ὁ: ἀνθρώπους. Τοὺς 
μὲν γὰρ 5. 12, 13. ἀποκτείναντες. Εἰἶπον σογίῤεΐ: ἀποκτίναντες" εἴκων Ὁ: 
ἀποκτείναντες, εἶπον 1.5. 13. πρὸς 1): εἰς 1.5. 14. οἷδε 1,5: εἶδεν Ὁ. γενόμενον. 

Ὥρισεν “εγίῤεέ: γενόμενον" ὄρισεν Ὦ : γενώμενον, ὄὅρισεν ἵ,: γενόμενον, ὥρισεν ὃ. 

15. ἴδια, εἰρωνενόμενοι :εγέῤεΐ: ἴδια " εἰρονενώμενοι Ὁ: ἴδια. Ἑ ρηνευόμενοι Ἱ,: 

εἰρωνενόμενοι 5. 16. γέγονεν οὖν Ὦ: γέγονε 1.5. 17. ὥρμησεν 5: 

ὅρμησεν Ὧ : ὅρμησεν Ἰ,. ὥσπερ 1.5: ὡς ὁπερ Ὦ. 10. καὶ τὴν 1.5: 
τὴν Ὁ. ἐπλήρωσεν 1.5: ἐπλήρωσε Ὁ. ιτι0, 205. ἐν δὲ τῇ θαλάσσῃ Ὦ: τὴν 

δὲ θάλασσαν 1,5. 20. νηῶν 1.5: υἱῶν Ὁ. σγεμίσαντες 1,3: γομήσαντες Ὦ. 

42. Μαύρης 5: μάβρηεΐϊ, ἐνέβαλλον τον ῤεΐ: ἐνέβαλον Ὁ: ἔβαλλον 1,5. 
43. ἐκωλύοντο 8: ἐκολύοντο Ὦ : ἐκωλλύοντο ἴ,. 
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εἰκὸς θαυμάσαι καὶ ἐκπλαγῆναι" πετάσαντες γὰρ αὐτῶν τὰ 
ἱστία καὶ θέντες τὰς κώπας ἐν τοῖς τόποις αὐτών, ἔσυρον 
αὐτὰ ἐν τῇ χέρσῳ, πλῆθος λαοῦ ἀναριθμήτον ἀναβιβάσαντες 
αὐτὰ ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις ὄρεσι τοῦ Ταλατᾶ μετὰ τυμπάνων 
καὶ σαλπίγγων, καὶ σύροντες κατεβίβασαν ἐν τοῖς Τλυκέσι ς 
νεροῖς, καὶ ἐκυρίευσαν τὸν λιμένα, ποιήσαντες γέφυραν 
μετὰ βουτζίων καὶ σανίδων ἐκ τῆς ᾿Αγίας Γαλατινῆς ὅδως 
Ἐξλοπόρτου, καὶ ἔδυσαν τὰ τείχη τῆς Πόλεως, μηδενὸς 
κωλύοντος. 

Παρακαθημένου οὖν αὐτὴν ἐκ στερεᾶς καὶ θαλάσσης, το 
ἐχάλασε τὸ τεῖχος μετὰ τῆς μεγάλης σκευῆς ἀπὸ τῆς πύλης 
τῆς λεγομένης Χαρσοῦς ὅως τῆς πύλης τοῦ ᾿Αγίου Ρωμαμοῦ, 
ῥίψας τείχη οὐκ ὀλίγα. ᾿Εφύλαττον οὖν αὐτὸ ποιοῦντες 
ξυλοσκευὰς μετὰ κληματίδων καὶ βαμπάκων. Ἐϊρέθη γὰρ 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις τις ἄρχων Γενουβίτης ὀνόματι τς 
Τουστουνίας μετὰ καραβίων μεγάλων δύο, καὶ εἰδὼς τὴν 
ἀδυναμίαν αὐτῶν, ὅτε οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων ἠθέλησε σταθῆναι 
ἐν τῇ χαλάστριᾳ, ἀλλ᾽ ἐσυνερίξζοντο, σταθεὶς ἐν μέσῳ τοῦ 
βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων, ἔφη" δύναμαι ἐγὼ μετὰ τοῦ 
λαοῦ μον σταθῆναι καὶ ἀντιμαχήσασθαι καὶ βαστάσαι τὴν 20 
χαλάστριαν ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ μετὰ βρώσεως 
καὶ πόσεως τῆς ἐμῆς. Εὐχαρίστησαν οὖν αὐτὸν ἅπαντες. 
᾿Εδιέμεινεν οὖν ὁ ἄρχων ἐκεῖνος φυλάττων καὶ ἀντιμαχῶν 
ἐπὶ ἡμέρας πλείστας, καὶ οὐκ εἴα τοῦ εἰςελθεῖν αὐτοὺς ἐντὸς 

τοῦ κάστρου. ᾿Αλλ᾽ ὅρα τὴν ἁμαρ]τίαν καὶ τὴν τοῦ θεοῦ 8. δ88 
ἐγκατάλειψιν. ἹἸσταμένον γὰρ αὐτοῦ καὶ ἀντιμαχοῦντος, 26 
ἐλθοῦσα βολὶς ἐκ σκλόπου δέδωκεν αὐτὸν εἰς τὸν δεξιὸν πόδα, 
καὶ, πεσὼν χαμαὶ ὥςπερ τεθνηκὼς, ἄραντες αὐτὸν οἱ ἴδιοι 
ἄνθρωποι ἀπῆλθον ἐν τοῖς πλοίοις, καὶ, ποιήσαντες ἱστία, 
ἀπέδρασαν ἕως τῆς Χίου νήσου, κἀκεῖ ἐτελεύτησεν. ᾿Εφημίσθη 3. 
οὖν, ὅτι ἔνδοθεν τοῦ κάστρου δέδωκαν αὐτὸν, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδέ 
τις ὅπως γέγονεν. 

5. σαλπίγγων Ὁ: σαλκπίγκων Ι,. καὶ σύροντες 1,5: σύροντες Ὦ. 
6. γέφυραν Ὦ: σκάλας 1,5. 8. ἔδυσαν ὯΙ,: ἔδωσαν 9. 14. ξυλο- 
σκευὰς Ὁ: ξυλοσκενὰς Ϊ,. 15. τις σεγέῤεί: τὶς Ὁ1,5. 16. καὶ 
εἰδὼς τογίῤὙεὶ: εἰδὸς Ὁ : καὶ ἰδὼν 1,5. 18. χαλάστρια Ὦ: χαλαστρίᾳ 1,5. 

44. καὶ οὐκ 1,5: οὐκ Ὦ. 31. ἀλλ᾽ Ὁ: ἀλλὰ 1,5. 21, 32. οἷδέ τις 9: 
οἷδε τίς 1,: εἶδεν τίς 1). 
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Οοά. 195 ν {[{ὙἜτι δὲ ζῶντος τοῦ ἄρχοντος, ἐποίησαν βουλὴν οἱ ἸΠολῖταε, 

στείλαντες νυκτὸς μετὰ τξζιβούδας νέους τεσσαράκοντα, ὅπως 
πυρπολήσωσι τὴν ἀρμάδα κρυφίως. ᾿Εξῆλθον γὰρ ἐκ τῆς 
πύλης τοῦ Κυνηγοῦ, περάσαντες ἄντικρυι Μαθόντες γὰρ οἱ 

ς ἐκ τοῦ Γαλάτου Φράγκοι, φιλενόμενοι μετὰ τῶν Τουρκώῶν, 
ποιήσαντες φῶτα ἄνωθεν τοῦ μεγάλου πύργου, ἔσυρον σκευὰς 
ἐκ τῶν κατέργων, καὶ ἐβούλισαν τὴν τζιβούδαν, καὶ ἀπε- 
πνίγησαν οἱ θαυμαστοὶ νέοι ἐκεῖνοι. 

᾿Απορήσαντες γὰρ οἱ ἸΤολῖται, οὐκ εἶχον τί διαπράξασθαι 
10 εἰς τοσοῦτον ἀναρίθμητον πλῆθος, σχεδὸν εἰπεῖν ἕνα εἰς 

χιλίους ὄντας. Μενούσης οὖν τῆς χαλάστριας ἄτερ ὄχλου, 
γνόντες οἱ ἸΤολῖται, ὅτι βούλεται συνάψαι πόλεμον ἰσχυρὸν 
ἐπὶ τὴν αὔριον, ἐξῆλθον εἰς τὸ ἐξώκαστρον, φοβούμενοι, μὴ 
ἐλθόντες πλησιάσωσιν ἐν τοῖς μεγάλοις τείχεσιν. Οἱ γὰρ 

15 Τοῦρκοι, ποιήσαντες πιλάλημα, εἰφήεσαν ἐκ τῆς χαλάστριας, 

καὶ ἔλαβον τὰ μεγάλα τείχη, βάλλοντες σκῆπτρον ἐν τοῖς 
πύργοις. ὋὉ δὲ λαὸς τῆς πόλεως ἦν ἔξω ἀκούσαντες γὰρ 
τὸν ἀλαλαγμὸν καὶ ἰδόντες καὶ τὰ σκῆπτρα ἐν τοῖς πύργοις, 
ὥρμησαν εἰςελθεῖν ἐκ τῆς πύλης τῆς Χαρσοῦς, ὅπως ἐξέλωσι 

20. τοὺς Τούρκους, καὶ ἀπεπνίγησαν ἐκ τῆς πλησμονῆς, μὴ 
δυνηθέντες εἰςελθεῖν ἐκ τῶν νεκρῶν σωμάτων, γεμισθέντων 
τῶν πυλῶν τῆς τε Χαρσοῦς καὶ τοῦ ᾿Αγίου Ῥωμανοῦ μέχρι 
ἁψίδων αὐτῶν, ὡς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους, γυναῖκάς τε καὶ 
παῖδας ἐκ τῶν «ἔνδον» μὴ δυναμένους ἐξελθεῖν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 

25 τοίχων σχοινίοις χαλῶντες αὐτούς. 
5. δὺ | Οὕτως γέγονεν ἡ ἅλωσις τῆς περιφήμου Πόλεως ἐν ἔτει 

͵-ς΄ξα' μηνὶ Μαΐῳ κθ΄ ἡμέρᾳ Τρίτῃ πρωὶ, τῆς ἀνοχῆς σου, 
Βοπι. τι. δέσποτα παντοκράτορ. Τίς γάρ, φησιν, ἔγνω νοῦν Κυρίου ἢ 
3 τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; ᾿Αλλὰ τίς μὴ κλαύσῃ καὶ 

1. Πολῖται 5: πολίται ὮΙ. 3. ἀρμάδα ὮΦ: ἁρμάδα 1,.. 4. ἄντικρυ ὮΒ: 
ἄντικρι 1.., 5. Φράγκοι τεγε᾽: Φράγγοι ὍΙ,5. 6. ποιήσαντες Ὦ:: καὶ ποιή- 

σαντε: 1,5. 0. ἀπορήσαντες 1,5: εὐκορήσαντες Ὁ. τ1. ὄντας Ὦ: ὄντα 1,5. 
14. πλησιάσωσιν 1,5: πλησιάσωσι Ὦ. τείχεσιν σογίῤεη᾽: τείχεσι Ὧ1,5. 
15. εἰτήεσαν τογέῤεί: εἰτίεσαν 1.5. χαλάστριας Ὦ : χαλαστρίας 1,5. 

19. ὥρμησαν 8: ὅρμησαν ὉΙ,.. τῆς ὉΙ,: τῆς τε 85. ἐξέλωσι 1.5: ἐξέλωσιν Ὦ. 

42. μέχρι ὯΙ,: μέχρις ὃ. 43. ἁψίδων 8: ἀψίδων ὍΙ,. 24. ἐκ τῶν 
«ἔνδον » μὴ τογἐῤεὶ: ἐκ τῶν μὴ Ὁ: μὴ 1.5. 45. χαλῶντες Ὁ: χαλνῶντες 1,5. 

48. παντοκράτορ Ὦ: παντοκράτωρ 1.8. ἔγνω νοῦν 1.5: ἔγνων οὖν 1). 
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θρηνήσῃ τὸν λεηλατισμὸν ταύτης τῆς εὐδαίμονος πασῶν τῶν 
πόλεων καὶ ὑπερκειμένης; ποία καρδία λιθώδης ἣ οὐ μὴ 
λάβη πόνον τῆς συμφορᾶς ἐκείνης; Καὶ ἦν ἰδεῖν, φεῦ, ἄρπα- 
ζόμενα ἐκ τῶν μοναστηρίων σκεύη ἱερὰ καὶ ναοὺς πατουμένους 
καὶ λεηλατοῦντες ἅπαντα" τί δὲ γυναικῶν μοναζουσῶν ἀρ- 9 

παγὰς, αἱ θεῷ ἔζων καὶ παρθενίαν ἤσκουν; ἀρχόντων 
θυγατέρας, αἱ τῷ μοναχικῷ σχήματι ὑπέκλιναν τὸν ἑαυτών 
αὐχένα, δούλας γενομένας καὶ ἑλκομένας ἐπ᾿ ἀγορᾷ καὶ 
ὑβριζομένας καὶ | μιαινομένας ὑπὸ τῶν ἀσεβῶν, ἱερεῖς τε καὶ (οά. 196τ 
μοναχοὺς μετὰ σχοινίων δεδεμένους καὶ ἑλκομένους, καὶ τίς το 
ἱκανὸς φράσαι τὴν τότε γενομένην συμφορὰν καὶ θεήλατον 
ὀργήν; Φοβερὸν γὰρ τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ξῶντος. Τί Ἠεῦ. το. 
δὲ καὶ τὰ τῶν βασιλέων μνήματα ἀνοιγόμενα καὶ ῥιπιζόμενα 3 
τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ἐλπίζοντες εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς τὸν ἐξ ὑφασμάτων 
χρυσὸν, τοῦ τε βασιλέως Κωνσταντίνου καὶ τῶν λοιπῶν 15 
βασιλέων τὰ λείψανα κείμενα ἐν μέσῳ κοπρίας, καταπα- 
τοῦντες αὐτά; Φθέγξομαι γὰρ καὶ τὸ τοῦ Δαυὶδ, θρηνών ἐπὶ 

τῇ Ἱερουσαλήμ: ὁ θεὸς ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κλη- Ῥεαῖπι, 78. 
ρονομίαν σου ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου" Ἂ 

ἔθεντο Ἱερουσαλὴμ ὡς ὀπωροφυλάκιον, ἔθεντο τὰ 2ο 
θνησιμαῖα τῶν δούλων σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς 

τοῦ οὐρανοῦ, τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις 
τῆς γῆς" ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡςεὶ ὕδωρ κύκλῳ 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ οὐκ ἦν ὁ θάπτων" ἐγενήθημεν 
«εἰς» ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμὸς καὶ Ἂς 
χλευασμὸς τοῖς κύκλῳ ἡμῶν" ὅδως πότε, Κύριε, ὁρ- 
γεσθήσῃ εἰς τέλος ; ἢ καὶ τὴν τῶν παίδων φδὴν, ὄντων ἐν 
μέσῳ τῆς καιομένης φλογὸς, ὅτι δίκαιος Ϊ εἶ ἐπὶ πᾶσιν 58. δῖ 
οἷς ἐποίησας ἡμῖν" καὶ παρεδόθημεν εἷς Χερον ὕσον 

2 

1. λεηλατισμὸν ὃ: λεϊλατισμὸν ὮΪ., 41. ἢ: ἥτε 15. 3. πόνον Ὁ: : 

πόνων 1.5. 6. παρθενίαν 1,5: παρθενία Ὃ. Ἴ. θυγατέρας :ογβεῖ: 
θυγατέρες 1,5. τῷ μοναχικῷ σχήματι 1.5: τὸ μοναχικὸν σχήμα Ὦ. 

11. γενομένην Ὁ) : γεναμένῃην» 1,8. θεήλατον ὃ: θεΐλατον Ὦ : θείλατον ἴ.,. 

13. ῥιπιζόμενα Ὁ: περιπαιζόμενα 1,5. 14. ὁστᾶ 5: ὀστὰ 1,: ὡστὰ Ὦ. 
τὸν 5: τῶν ὮΪ,. 15. «χρυσὸν ὯΘδ: χρυσῶν 1,. 1. Δαυὶδ Ὁ: Δαβὶδ 1,5. 
18-2120. ὁ θεὸς... ἔθεντο Ἱερουσαλὴμ Ὁ: ἀεεωρέ 1.5. 11. δούλων 1,5: δούλω 

Ὦ. 25. εἰς ααἰααὲ ς οαίνεξ: αἀἶεεί Ὅ1,5. ἡμῶν ὍΪ,: ἡμῖν 5. 

4. ὄντων 1,5: ὃν Ὦ. 490. ἡμῖν ὍΓ,5.: αἷδε:ί Ὥκδῃ. παρεδόθημεν 

5: παρεδώθημεν Ἷ,: παρέδωκας ἡμᾶς Ὅλη. 
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ἐχθρῶν ἀνόμων «καὶ» ἐχθίστων ἀποστατῶν καὶ 
βασιλεῖ ἀδίκῳ καὶ πονηροτάτῳ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν 
διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. Πώς δὲ κατεδέξατο ἡ ἐπ᾽ ὀνόματι 

4 τοῦ θεοῦ λόγου κτισθεῖσα Σοφία, ὁ ἐπίγειος οὐρανὸς, ἡ νέα 
ἌΝ 2 Σιὼν, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ οὐκ ἄνθρωπος, τὸ 
(.)..1 καύχημα πάσης τῆς οἰκουμένης, τὸ ἄγαλμα τῶν ἐκκλησιῶν, ἡ 

ὑπερέχουσα πάντων τῶν τῆς γῆς κτισμάτων" ὦ τοῦ θαύματος, 
ὁ τοῦ θεοῦ περιώνυμος ναὸς γέγονε νῦν ναὸς τῶν ἸΙσμαηλι- 
τῶν. Φρίξον, ἥλιε, στέναξον, ἡ γῆ, καὶ κλονουμένη βόησον 

το ᾿Ανεξίκακε Κύριε, δόξα σοι. 
Τούτῳ τῷ τρόπῳ ἠχμαλώτιστο ἡ Κωνσταντινούπολις. 

Ὃ ταλαίπωρος δὲ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος, ἅμα τοῦ εἰσελθεῖν" 
τοὺς Τούρκους ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ ᾿Αγίου Ῥωμανοῦ περιπατῶν 
μετὰ καὶ ἑτέρων ἀρχόντων θεωρούντων τὰ τείχη, ὑπήντησαν 

1:5 αὐτῷ μερικοὶ Τοῦρκοι. Καὶ πολεμήσαντες, οὐ κατεδέξατο 
δουλωθῆναι αὐτοῖς. “Οθεν ἀπέτεμον τὴν αὐτοῦ κεφαλὴν μετὰ 
καὶ τῶν εὑρεθέντων μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ εἰδότες ὅτι ἐστὶ βασιλεύς. 

Οοά. 196 ν Ὕστερον δὲ, πολλῆς ζητήσεως γεναμένης περὶ αὐτοῦ, φο[βού- 

μενος ὁ αὐθέντης μήπως ἐν τοῖς ξῶσίν ἐστι καὶ πορευθεὶς 
20 φέρῃ ἐκ τῆς Φραγκίας λαὸν κατ᾽ αὐτοῦ, εὗρον γὰρ τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ καὶ ἀνεγνώρισαν αὐτὴν ὅ τε Μάμαλης καὶ οἱ ἕτεροι 
ἄρχοντες, καὶ οὕτως ἡσύχασεν. 

Τὴν δὲ χαρὰν ἥνπερ ἔσχεν ὁ αὐθέντης τίς διηγήσεται, ὅτι 
γέγονε κύριος τοιούτου κάστρου ἐκλεκτοῦ; Μετὰ δὲ παρα- 

25 δρομὴν ἡμερῶν πέντε γέγονε ζήτησις τῶν μεγάλων ἀρχόντων, 
τόν τε μέγαν δούκαν καὶ τὸν μέγαν δομέστικον καὶ τὸν πρωτο- 
στράτορα υἱὸν Καντακουξηνοῦ τοῦ μεσάξοντος καὶ ἑτέρους 

1. ἐχθρῶν ἀνόμων καὶ ἐχθίστων ὭὮλδῃ,. : ἐχθρῶν ἀνόμων ἐχθίστων 1,5: 

ἐχθήστων ἀνόμων Ὦ. 2. πονηροτάτῳ ὃ: πονηρωτάτω Ὅ[Ι,. 84. δὲ Ὁ: 

αδέσ1.5. 5. ἣν ἔπηξεν (ἔπιξεν Ὁ)... ἄνθρωπος (ἀνθρωπος Ὁ) ὍΙ,: ογεῖτέξ 9. 

8. γέγονε 1,5: γέγονεν Ὦ. ιτ. ἡἠχμαλώτιστο 1,5: ἡχμαλότισθω Ὦ. 

14. θεωρούντων “ε712:1: θεοροῦντων τε Ὁ) : θεωροῦντες 1,5. 16. πολεμή- 

σαντες Ὠ5: πολεμίσαντες 1... κατεδέξατο Ὦ: κατεδέξαντο 1,5. 16. αὐτοῦ 

κεφαλὴν Ὦ:: κεφαλὴν αὐτοῦ 1,5. ᾿Ἴ. ἐστὶ 1,5: ἐστὶν Ὦ. 19. ζῶσίν 

ἐστι :εγί2:1: ζῶσιν ἐστὶ 1.5: ζῶσιν ἐστὶν Ὦ. 20. Φραγκίας :εγίῤεῖ: 

Φραγγίας 1)1.35. 21. Μάμαλης Ὁ: Μάμαλις 1.5. 23. διηγήσεται Ὧ5: δι- 

ηγήσηται 1.., 44 (εἶ 258). γέγονε 1,3: γέγονεν Ὁ. «46 (εἴ 2. 17). δούκαν 
Ὁ: δοῦκα 1,5. 16. προτοστράτορα Ὁ) : πρωτοστάτορα 1.5. 27. Ἐαντα- 

κουζηνοῦ ὯΘ : καντακουζυοῦ ,. 
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τοὺς ἐκλεκτοτέρους. Καὶ ἀπεκεφάλισεν ἅπαντας, τὸν δὲ 
μέγαν δούκαν ἔσφαξε τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὑτοῦ, 
τὸν δὲ νεώτερον υἱὸν αὐτοῦ τὸν ᾿Ισαάκιον ἔβαλεν ἐν τῷ 
σαραγίῳ. Καὶ ὡς ἐν ὀλίγῳ ἀπέδρασεν ἐκ τοῦ σαραγίου ἐν 
τῇ Αδριανουπόλει ] καὶ ἐγένετο ἀφανής" ὕστερον δὲ εὑρέθη 5. δτὶ 
ἐν Ῥώμῃ ἐν τῇ ἀδελφῇ αὐτοῦ, σταλεῖσα ὑπὸ τοῦ πατρὸς 6 
αὐτῆς πρὸ τῆς ἁλώσεως μετὰ πλούτου ἀπείρου. ᾿Απέτεμε 
δὲ πάντας ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, τὰ δὲ σώματα πάντα ὅσα ἦν ἐν ταῖς 
πύλαις ἐντὸς καὶ ἐκτὸς, ἀνάψαντες πυρκαϊὰν ἐν μέσῳ τῆς 
σούδας, κατέφλεξαν ἅπαντα. 1ο 

Ὥς ἐν ὀλίγῳ δὲ ἀπέκτεινε καὶ τὸν Χαλὴλ πασίαν, ἔχων 
αὐτὸν ἐν κακίᾳ, ὅπως ἐμήνισε τὸν πατέρα αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ 
τῶν Οὐγγρῶν καὶ ὅτι ἔσκοπτεν αὐτὸν τοῦ πολιορκῆσαι τὴν 
Πόλιν, λέγων αὐτὸν, ὅτι θέλει γένηται ἀνακάτωμα ἐκ τῶν 
Φραγκῶν, καὶ ἐλθόντες ἐξέλωσιν ἡμᾶς ἐκ τῆς Δύσεως. “Ὅμως τς 
ἀπέκτεινεν αὐτόν. ᾿Ἐ;γκαταστήσας δὲ τῇ Πόλει φύλακας καὶ 
καδδῆν, ἐπορεύθη ἐν τῇ ᾿Αδριανονπόλει μετὰ χαρᾶς καὶ δόξης 
πολλῆς. ᾿Αοίέκου δὲ οὔσης τῆς Πόλεως, ὥρισεν ὅπως φέρωσι 
σεργούνιδας" ἔφερον γὰρ ἔκ τε Μηδείας καὶ ἐκ τῶν χωρίων 
αὐτῆς" ὑπέκυψαν γὰρ αὐτῷ ἅπαντα, ἡ Μήδεια, ἡ ᾿Αγαθό- 20 
πολες, ἡ Μεσήμβρια. Καὶ, ἄραντες πλῆθος ἀνδρῶν τε καὶ 
γυναικῶν, ἔφερον αὐτοὺς ἔκ τε Σηλυβρίας καὶ "Ἡρακλείας 
καὶ ᾿᾽Ορεστιάδος καὶ ἸΠανίέδου, οἰκίσαντες αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Πόλει, δόντες αὐτοὺς οἴκους οἵους ἂν ἤθελον. 

Καὶ ἐλθὼν πάλιν ὁ αὐθέντης ἐν τῇ Πόλει ἤρξατο κτίζειν 25 
τὸ παλαιὸν σαράγιον᾽ εἶτα πορευθεὶς ἔλαβε τὴν Αἶνον, εἶτα 

1. τοὺς 1,5: οἷδε Ὁ.  ἐκλεκτοτέρου:ς ὃ: ἐκκλεκτοτέρους ὮΙ], καὶ 1,5: 
«ἷκε: 1). 4. δούκαν Ὁ: δοῦκα 1,8. 10. κατέφλεξαν 1,5: κατέφλεξεν Ὦ. 
11. ἀπέκτενε ,3: ἀπέκτεινεν Ὦ. τὸν 1.5: ἀεε:ῖ Ὦ. Χαλὴλ πασίαν Ὦ: 

χαλουλπασιὰ 1,.., Χαλοὺλ πασιᾶ 9. 11. ἐμήνισε Ξτογἐξεῖ: ἐμήνησε Ὁ). 

ἐμήνυσε1,3. 13. Οὐγγρῶν τεγἐῤεὲ : Οὐγκρῶν Ὦ1,5. ἔσκοπτεν Ὧ],: ἔσκωπτεν 5. 

ΟΣ 54, 1τ8. τὴν Πόλιν 1.5: τῇ πόλει Ὦ. 14. αὐτὸν Ὁ: αὐτῷ 1,5. 
15. Φραγκῶν 1,5: φραγγῶν 1). 17. καδδὴν 5: καδδὶν 1.., καδὶν 1). 

18. ὥρισεν ὃ: ὄὅρισεν ὍΙ,. 19. σεργούνιδας “ο»ῤεηὲ: σεργούνιδες 1,5: 
σουργούνηιδας Ὁ). Μηδείας 9 : μειδίας 1,. ἐκ (19) Ὁ: ἐἶετέ 1,5. 

10. Μήδεια Ὧ: μείδια 1., ἡ ἀγαθόπολις ὍΙ.,: ἐσωεκ 5. 411. Μεσήμβρια 
1,5: μεσέβρια Ὦ. πλῆθος Ὁ: πλήθη 1,5. 221. Σηλυβρίας το ῤεΐ: 
Σηλυβρείας 8. συλληβρίας ὍΙ,. 23. Πανίδον 1.5: οὐ, Ώυοᾶϑβ 46, 1ο. 79, 4- 
πανόδον 1). ἸΙανάδου Ρ. 23, 24. ἐρήμῳ Πόλει, δόντες 1.5: ἐρημοπόλει" 
ἱδόντε: Ὁ. 23. πάλιν (πάλην) ὁ αὐθέντης Ὁ: ὁ αὐθέντης πάλιν 1,5. 

Ι, Ἑ. 2 



τ ἘΠΟΤΗΕΘΙΘ ΟΗΕΟΝΙΟΑ 

Οοά. 1901: τὴν ᾿Αθήναν, τὴν Θήβαν, τὴν Θάσον, τὴν Σαμοθράᾷκην, ] τὸ 
ἤΑργος" τὸ γὰρ Ἑ ξαμέλλιον εἶχον αὐτὸ ἐκ παλαιοῦ καιροῦ" 
τὴν Λῆμνον, τὴν Ἴμπρον καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ὅπασαν τὴν Δύσιν 
ἄνευ τῆς Εὐρίπου" ἔφεραν γὰρ ἅπαντας ἐν τῇ Πόλει, ἄνδρας 

ς Τε καὶ γυναῖκας. 
Οὗτος ὁ ἀλιτήριος καὶ φθορεὺς τῶν Χριστιανῶν οὐκ 

ἐκάθησε γὰρ τὸ σύνολον εἰρηνεῦσαι κἂν ἔτος ὃν, ἔπειτα, 
“περαιωθεὶς ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ μετὰ καὶ στόλον ἐκ θαλάσσης 
καὶ στερεᾶς, ἔλαβε τὴν Μυτιλήνην, τὰς δύο Φώκαιας ἄνευ 

το πολέμου τινός" ὑπέκυψαν γὰρ αὐτῷ ἅπαντα. ΚΚαὶ ᾿ ἄρας 
85. δ12 πλήθη ἀνδρῶν | τε καὶ γυναικῶν, ἔφερον μετὰ τῶν ἀρχηγῶν 

αὐτῶν ἐν τῇ Πόλει. ᾿Ἐπιστρέψας γὰρ ἔλαβε καὶ τὴν Καστά- 
μωνην καὶ τὴν Σινώπην ἐκ χειρὸς τοῦ Κιζὴλ ᾿Αχουμάτη" 
ἔσχον γὰρ οἱ γονεῖς αὐτοῦ ταῦτα ἐκ τοῦ σουλτὰν ᾿Αλλατίνη 

15 ὥςπερ κληρονομίαν. Μαθὼν δὲ τὴν ἄφιξιν τοῦ αὐθεντὸς ἐν 
τῇ Καστάμωνῃ, φυγὼν ἐπορεύθη ἐν τῷ Οὐζοὺν Χασάνῃ ἐν τῇ 
Περσίᾳ. ἜἜλαβε δὲ καὶ ταῦτα ἀπονητὶ μετὰ καὶ πασῶν τῶν 
χωρῶν αὐτῶν. Ἢ γὰρΑμαστρις μόνη ἦν τῶν Γενουβήτων. 
Εἶχον γὰρ καὶ τὸν Καφᾶν, ἔλαβε γὰρ καὶ αὐτὴν μετὰ τὴν τῆς 

20 πόλεως ἅλωσιν ὡς ἐν ὀλίγῳ καιρῷ" ἔφερε γὰρ τὸν λαὸν 
ἅπαντα ἐν τῇ Πόλει, ἐάσας αὐτὴν ἄοικον, χαλάσας καὶ τὰ 

τείχη αὐτῆς. 
᾿Ελθὼν δὲ πάλιν ἐν τῇ Πόλει, ἠρώτησε περὶ πατριάρχου. 

“Ὥρισεν οὖν ὅπως ποιήσωσι πατριάρχην οἷον ἂν ἐκλέξωνται 
25 ἐκ τοῦ μέσου αὐτῶν. ᾿Ἐ'ποίησεν οὖν αὐτὸ τεχνηέντως οἷα 

1. Θάσον ΒΘ: θάσσον 1, Σαμοθράκην 1,5: σαμαθράκην Ὁ. “4. ἤΑργος 
[,: ἄλγος Ὁ. ᾿Ἐξαμίλλιον σε ἐῤεῖ : Ἑξαμίλιον 1,3. ἑξαμήλιον Ὁ. καιροῦ 1.5: 
καιρὸν ἢ. 4. Λῆμνον 5: λύμνον Ὁ. λίμνον 1. 4. Ἐὐρίπου 5: εὐρήπου 10. 

εὐρίππου Ἰ,. ἔφεραν Ὁ: ἔφερον 1,5. 6. ἁλιτήριος ὃ: ἀλυτήριος ὍΙ,. 

ό, 7. οὐκ ἐκάθησε τογέφεέ: κεκάθησε Ὁ). οὐκ ἐκάθισε 1,5. 9. Μυτιλήνην 
σογίῤεέ: μυτηλήνην Ὁ. μιτηλήνην 1. Μιτυλήνην 5ϑ.(ἁ Φώκαιας 1.5: φώκεας 

Ὁ. 12. ἙΚαστάμωνην Ὦ : Κασταμόνην 1.5. 13. Σινώπην 5: συνόπην 
ὉΙ,. Κιδὴλ Ὁ: ΚυΐῶλΊΙ,5. ᾿Αχουμάτη Ξεγέῤεί: αχουμάτη Ὁ. ᾿Αχου- 
μάτι 1,3. 14. ᾿Αλλατίνη σογέῤεί: ἀλατήνη Ὁ. ᾿Αλατὶν 1.5. 16. Καστάμωνη 

Ὡ: Κασταμόνῃ 1,5. 18. Αμαστρις 1,5: ἅμαστρος Ὦ. 19. αὐτὴν ]1,: 
αὐτὸν ὥ. 40. ἔφερε 1,5: ἔφερεν Ὦ. 21. ἄοικον 1.5: ἄοικος Ὦ. 
4323. 72.π »ιαγρίρδ ἵἴ, “περὶ γμόγὲΣ: Πρῶτος πατριάρχης μετὰ τὴν ἅλωσιν 
Γεννάδιος ὁ Σχολάριοςς ἠρώτησε 1,5: ἡρώτησεν Ὁ. 44. ὥρισεν 8: ὅρισεν ὮΙ, 
ποιύσωσι 1,5: ποιήσωσιν Ὦ. 25. Ἐ ποίησεν οὖν αὐτὸ Ὦ : ἐποίησε δὲ τοῦτο 

1,5. τεχνηέντως 8: τεχνιέγτος Ὦ. τεχνιέντως 1,, οἷα το ἐφσὲ: ἴα Ὁ. ὡς 1,8. 
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ἀλώπηξ, ὅπως ἀκούσαντες οἱ ἁπανταχοῦ Χριστιανοὶ συνά- 
ζωνται ἐν τῇ Πόλει. ᾿Ἐξελέξαντο οὖν τὸν φιλόσοφον κῦρι 
Γεώργιον τὸν Σχολάριον, κριτὴν ὄντα τῆς βασιλικῆς κρίσεως, 
ἄνδρα ἁγιώτατον καὶ εὐλαβέστατον, καὶ μὴ θέλοντα “ποιή- 
σαντες αὐτὸν πατριάρχην, ὀνομάσαντες αὐτὸν Γεννάδιον, ὃν ς 
δέδωκεν ὁ αὐθέντης ἰδίαις χερσὶ τὸ δεκανίκιν" ἀσμένως δὲ 
ὑποδεχθεὶς ἔσχεν αὐτὸν φιλίως. Δέδωκε δὲ πρὸς αὐτὸν καὶ 
τὸν περιώνυμον καὶ μέγαν ναὸν τῶν ᾿Αγίων ᾿Αποστόλων εἰς 
πατριαρχεῖον. Ὄντος δὲ ἐκεῖσε τοῦ πατριάρχου, εὑρέθη τις 
πεφονευμένος μέσον τῆς αὐλῆς τοῦ ναοῦ. “Οθεν φοβηθεὶς ὁ το 
πατριάρχης καὶ οἱ με͵τ᾽ αὐτοῦ, μή πως πάθωσι καὶ αὐτοὶ Οοὰ. τοῖν 
τὰ ὅμοια, ἀνεχώρησαν ἐκεῖθεν, καταλείψαντες τὸν θαυμαστὸν 
ἐκεῖνον ναόν. Ἦν γὰρ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὁ τόπος ὁ πέριξ τοῦ 
ναοῦ ἄοικος" οὐ γὰρ ἦσαν πλησίον οἱ γειτονοῦντές τινες" 
ὑπῆρχε γὰρ ὁ ναὸς ἐκεῖνος, ἐν ᾧ ἐστι νῦν [ ἡμαράτιον τοῦ 8. δτὲ 
σουλτὰν Μεεμέτη ἐν τῷ νοτιαίῳ μέρει, ἵστανται γὰρ καὶ ἐκ τό 
τῶν κτισμάτων αὐτοῦ δως τοῦ νῦν. ἸΠαρῃτήσαντο γὰρ τὰ 
ἐκεῖσε καὶ αἰτήσαντες τὴν μονὴν τῆς Παμμακαρίστου, ὅπως 
ὄχωσιν αὐτὴν εἰς πατριαρχεῖον, δέδωκεν αὐτὴν ἐν ἑνὶ λόγῳ" 
ἠτήσαντο δὲ τὸν ναὸν αὐτὸν διὰ τὸ εἶναι οἰκούμενον τὸ μέρος 20 

ἐκεῖνο ἐκ τῶν ὧνπερ ἔφερον Χριστιανῶν σεργούνιδων ἐκ 
πασῶν τῶν πόλεων. ὍὍΟτε καὶ αὐτὸς ὁ αὐθέντης, ἐλθὼν 
ἐκτὸς τοῦ παρακλησίον τοῦ ἐν τῷ σκευοφυλακείῳ, διαλε- 
χθεὶς μετὰ τοῦ πατριάρχου κυροῦ Γενναδίου, ὑποδείξας τὴν 
ἀλήθειαν τῆς πίστεως ἡμῶν ἀνεπαισχύντως καὶ μετὰ παρρη- ἃς 
σίας, ὑποδείξας καθαρῶς τὸ μυστήριον τῆς ἁγίας Τριάδος καὶ 
ὅτι αὐτὸς ὁ σαρκωθεὶς ἐκ τῆς πανάγνου καὶ ἀευπαρθένον 
Μαρίας ὁ εἷς ἐστι τῆς Τριάδος ὁ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ ἀγεννήτου 
πατρὸς, καὶ ὅπῳς ἀπέθανε καὶ ὅπως ἀνέστη καὶ ἐν τῇ δόξῃ 

1. ἁκανταχοῦ Ὁ: ἁπανταχοῦ ὄντες 1,5. 4. κῦρι τογέῤοἑ: κύρι Ὦ. 
κῦρτ,5. 5. δ᾽ Ὦ: Φᾧ1.3. 66. δεκανίκιν Ὁ: δεκανίκιον 138. 17. ἔσχον 
1: ἔσχε Ὦ. φιλίως 1.5: φιλια»ν Ὁ. δέδωκε 1.8: δέδωκεν 1). 
12. καταλείψαντες 5: καταλύψαντες Ὁ. καταλήψαντες ἴ.. 14. γειτο- 

γοῦντές τογέῤεἑ: γητονοῦντες Ὦ. γειτωνοῦντες ἱ,. γειτονοῦντες 9. τινες 
“εγέβοὶ: τινὲς Ὅ1.5. 15. ὑπῆρχε 1.5: ὑπῆρχεν Ὦ. ἐν ᾧ ἐστι νῦν σεγί- 
25:1: ἐνῶ ἐστίν νῦν Ὦ. ὃς νῦν ἐστι 1.5. 16. Μεεμέτη Ὦ: Μεχεμέτι 
135. τη. τὰ 15: τὰς Ὁ. 19. αὐτὴν (25) 1.5: δὲ αὐτὴν Ὁ. 40. ἤτη- 
σαντο 1,5: ἐτίσαντο Ὁ. 41. σεργούνιδων 1,3: σουργούνεδον Ὁ. 541. καὶ 

ὮΙ,.: δὲ. 413. ἐκτὸς Ὠ: ἐντὸς 1,5. 
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τοῦ Πατρὸς κάθηται' τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ἐκ δεξιῶν" 
ἀναληφθείς τε εἰς οὐρανοὺς πάντων ὁρώντων, καὶ ὅτι αὐτός 
ἐστιν ὁ μέλλων πάλιν ἔρχεσθαι τοῦ κρῖναι ζῶντας καὶ 

νεκροὺς, καὶ ἕτερα μυστήρια ἐρωτήσας αὐτὸν, ἀκριβῶς καὶ 
5 εὐσεβῶς ταῦτα διεσάφησε.Ξ Καὶ πληροφορηθεὶς κατὰ ἀκρί- 
βειαν, ὅτε ἀληθής ἐστιν ἡ πίστις τῶν Χριστιανῶν, καλῶς 

ἐθεώρει τὸ ἡμέτερον γένος" χαίρων γὰρ ἦν, ὅτι τοιούτου 
γένους γέγονεν ἀρχηγὸς σοφῶν καὶ διδασκάλων. 

Μέσον δὲ τοῦ καιροῦ ὡς ἐν ὀλύγῳ στρατεύει κατὰ ἸΠελο- 
το ποννήσουι Ἦσαν γὰρ οἱ δύο δεσπόται, ὅ τε Δημήτριος καὶ 

Θωμᾶς, μὴ δυνάμενοι δὲ ἀντιμαχήσασθαι αὐτῷ, ἔπεσον εἰς 
συμβιβάσεις, ὅπως δώσωσιν αὐτῷ χαράτξιον ἀνὰ διςχιλίων 

Οοά. 198 τ φλωρίων ὁ καθεὶς κατ᾽ ἔτος καὶ τὸ μέρος ᾿ ὅσον ἐπεριεπάτησεν 
ὁ ἵππος αὐτοῦ. Δέδωκαν δὲ αὐτῷ τὰ Καλάβρυτα, τὴν Πάτραν 

15 καὶ ἕτερα κάστρη καὶ χώρας, καὶ ὑπέστρεψεν. 
Εἴπωμεν καὶ τὰ τῆς ἐκκλησίας. Ὁ γὰρ κῦρις Γεννάδιος, 

8. ὅτε] πατριαρχεύσας ἔτη πέντε ἢ καὶ πλεῖον, καλέσας σύνοδον 
ἀρχιερέων, ἐποίησε παραίτησιν. Καὶ γέγονε πατριάρχης 
ὁ κῦρι ᾿Ισίδωρος, ἁγιώτατος καὶ πνευματικὸς πατὴρ πάσης 

20 Τῆς πόλεως. Τελευτήσαντος οὖν ἐκείνου, γέγογεν ὁ ̓ Ιωάσαφ, ᾿ 
οὗ τὸ ἐπίκλην Κόκας" μὴ δυνηθεὶς γὰρ τὰ τῶν κληρικῶν 
καθ᾽ ἑκάστην γενόμενα σκάνδαλα, πεσὼν ἐν φρέατι, ἐξέβαλον 
αὐτὸν ἡμίθνητον. Ὁ δὲ κῦρι Τεννάδιος, ἀναχωρήσας τῆς 
Πόλεως καὶ τῶν σκανδάλων πάντων, ἀνῆλθεν ἐν τῇ μονῇ 

25 τοῦ τιμίου Προδρόμου πλησίον Σερρῶν, κἀκεῖ ἐτελεύτησεν 
ἐν εἰρήνῃ, μετατεθεὶς ἐν ταῖς αἰωνίαις μοναῖς. 

Μαθὼν γὰρ ὁ αὐθέντης ὡς οἱ δύο δεσπόται οὐ συμβιβά-᾿ 
ξονται, ἀλλὰ καθ᾽ ἑκάστην ἔχοντες σκάνδαλα, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ 
χαράτξιον δόντες ὅπερ ὑπέσχοντο" διεμηνύσατο γὰρ καὶ ὃ 

4, 5. ἀκριβῶς καὶ εὐσεβῶς Ὁ : ἀκριβῶς, εὐσεβῶς 1.5. 13. ἐπεριεπάτησεν ἷ,. 

ἐπεριέπάτησεν 1)  ἐπεριπάτησεν ὃ. 14. ἙΚαλάβρυτα 5 : καλάβριτα ἵ,. 
15. καὶ ὑπέστρεψεν 1,35: ὑπέστρεψε Ὦ. 16. 7νπν»πηαγρίρξ ἵ,: Περὶ τοῦ πα- 
τριἄρχον. Εΐπωμεν 8: εἴ᾽'πομεν Ὁ. εἴπομεν ἴ,. κῦρις τεγέβεέ: κύρις Ὦ. 
κῦρ 1.5. 17. πλεῖον Ὁ. πλέον 1,5. 18. γέγονε 1,5: γέγονεν Ὦ. 

19. κῦρι τογίῤεὶ: κύρι 15. κῦρις 1,5. καὶ ὍΙ,: αἷεέεέ 8. 42. ἐξέβαλον. 

5: ἐξέβαλεν 1. 213. κῦρι τεγίβεῖ: κύρι Ὁ. κῦρ1,.8. 415. Σερρῶν 8: σερῶν 
ὯΙ,.. 46. ἐν εἰρήνῃ---αἰωνίαις (αἰωνίοις) μοναῖς (μωναῖΞ) Ὁ : ἀξεμρ 1.5. “47. “»έ 
Μαθὼν ἐρ 1):- ἄλλωσις τοῦ μωρέως: ἐπ »ιαγρίρεῖϊ,: Περὶ βασιλέως. 48. ἔχον- 
τες Ὁ: ἔχουσι 1.35. σκάνδαλα 1,5: σκάγταλα Ὁ. 49. δόντες 1): δοῦναι ἴ,8. 
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κῦρει Δημήτριος ὡς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ κῦρι Θωμᾶς οὐκ 
ἵσταται εἰς τὰς συμβιβάσεις, ἅςπερ εἴχομεν μετὰ τοῦ 

αὐθεντὸς, ἀλλ᾽ ἐπόρθησε χώρας καὶ κάστρη, ὑποκύψαντες 
αὐτῷ ἥ τε Παλαιὰ Πάτρα καὶ τὰ Καλάβρυτα καὶ ὅτερα 
ἅπερ δεδώκαμεν πρὸς σὲ, καὶ οὐ μόνον ἐκεῖνα, ἀλλὰ καὶ ἐκ 5 
τῶν ἐμῶν χωρῶν ἁρπάξων οὐ παύεται" ἐλθὲ οὖν καὶ λάβε 

τὸν τόπον ἡμῶν, ὅπως εἰρηνεύσης ἡμᾶς. Ταῦτα οὖν διεμηνύ- 
σατο ὁ δεσπότης πρὸς τὸν σουλτὰν Μεεμέτην᾽ ὁ δὲ, θυμοῦ 
πλησθεὶς, ὥρμησεν εὐθέως κατὰ Πελοποννήσου. Ἦν δὲ ὁ 
τοῦ δεσπότου γυναικάδελφος Ματθαῖος ὁ ᾿Ασὰν εὑρεθεὶς ἐν τὸ 
Κορίνθῳ, οὐκ ἔχων ὅ τι καὶ δράσειεν, καὶ ἄκων προςεκύνησε 
καὶ παρέδωκεν αὐτῷ τὸ θαυμαστὸν ἐκεῖνο πολίχνιον. ἴΑρας 
καὶ τὸν ᾿Ασὰν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ στρατιώτας, ἐπορεύθη 
ὅπου ἦν ὁ δεσπότής ἐν τῷ Μυζηθρᾷ. Τί γὰρ εἶχε ποιῆσαι 
ὁ ταλαίπωρος δεσπότης, [ ἐπειδὴ αὐτὸς διεμηνύσατο αὐτῷ; Ποά, 198 ν 
Αὐτήσας οὖν τινα ζητήματα παρὰ τοῦ αὐθεντὸς, ὅπως λάβη τό 
τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖκα καὶ ἴνα δῴη καὶ αὐτῷ τὰ 58. δτδ 
πρὸς διατροφὴν καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ οὖσιν, ἔστερξεν οὖν ὅσα 
καὶ ἡτήσατο. Τὴν γὰρ θυγατέρα αὐτοῦ ἀρρεβωνίσατο αὐτὴν 
κατὰ τὴν τάξιν τοῦ σεβάσματος αὐτῶν, καὶ παρέδωκεν αὐτὴν 20 

εὐνούχοις μετὰ δορυφορίας ὅ τι πλείστης ἕως ᾿Αδριανού- 
πολὲν᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἐσυνεγένετο μετ᾽ αὐτῆς ὕλως, φοβούμενος, 
μή πως γένηται ἐξ αὐτῆς φαρμακεία ἤ τις δόλος" ὕποπτος 
γὰρ ὧν, οὐκ ἠθέλησε συγγενέσθαι αὐτῆ. "Ἔφερον οὖν ἅπαντας 
ἐν. τῇ ᾿Αδριανονπόλει, τόν τε δεσπότην καὶ τὴν βασίλισσαν 25 

1. (δέσ) κῷρι τσίβεῖ: κόρε Ὦ. κῦρ 1,5, ὧντ ὁ 15: ὦ: Ὦ. Φφόςκ 
ὍΙ,5. ον πεσε πισιδεπαίΐμεσε οὖχ. Δ. ὀσνόρθησε ΣΟΥἿΡΤΓέ: ἐπόρθησεν 

εἰρηνεύσῃε 1.5: ἡμῶν Ὦ. 8. Μαρέτην Ὁ: Μεχεμέτην 13. 9. ὥ. 

νύσσον Ὦ. πελοπονσήσου 1, το. οΡΕΡᾺ Ὁ: "Ασάνη: 1.3. 1:1. οὖκ Ὦ: καὶ 

ούκ 1.5. προσεκύσησε Ὦ: προσεκύνησω ἴ.5. 11. πολίχνιον 8: πολύχγιον 

ὈΙ, 13. καὶ (ἢ Ὁ],: δὲ καὶ 5. αὐτοῦ Ὁ: αὐτὸν ῖ.5..(. ι1,.. Μυζηϑρᾷ 

»σίῤεί: Μηζηϑρὰ Ὁ, Μιηθρᾷ 15. 15. ὁτειδὴ 13: ἐπεὶ δὲ Ὅς αὐτῷ 
Ὁ: αὐτὸν 15. τό. αἰτήσας 1.5: ἐτεῖσαι ὮΞ τ). δῴη εσσίβε. ΟὐἹἨ τό,.. 
δώσῃ 1.5: δώει ὮὉ. 18. αὐτοῦ 15: αἰτὸν Ὁ. οὖσι σίρε: οὖσι Ὁ, 
ἔστερξεν ὉΪ,: ἔστερξεϑ. τ. ἡτήσατο 5: ὁτήσατο Ὁ. ἀρρεβωνίσατο :εν ἐῤτί: 

ἀρεμβονήσατο ὮὉ. ἀρραβωνήσα: 15. 410. αὐτὶ» Ὁ: αὐτοῖς 15. 41:. δορυ. 
φορίας Ὁ: δωρυφορίας ἴ.. ̓ Αδριανούπολιν εἰσύφεί: ἀνδριανούπολν Ὁ. ̓Αδριανου. 
πύλοω: ἴ5. 413. τιε 5: τίς ὉΪ, 124. σινγνέσθαι Ὁ: γσέσθαι 1.5. 
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τὴν αὐτοῦ γαμετήν ἦν γὰρ θυγάτηρ κυροῦ Παύλου τοῦ 
᾿Ασάν' προὔπῆρχε γὰρ τεθνηκὼς, ὁ δὲ νἱὸς αὐτοῦ Ματθαῖος 
δ᾽ Ασὰν ἔσχε γυναῖκα τὴν τοῦ Εὐδαίμονος Ἰωάννου θυγατέρα. 
ἼἝφερον δὲ ἅπαντας ἄρχοντας τοὺς τοῦ δεσπότου μικρούς τε 

4 καὶ μεγάλους" ἦλθον γὰρ καὶ ἄκοντες ἐν τῇ ̓ Αδριανουπόλει, οὐ 
γὰρ εἶχον τί ζωοτροφεῖσθαι. 

Ὁ δὲ κῦρι Θωμᾶς ὁ δεσπότης μαθὼν τὴν ἄφιξιν τοῦ αὖ- 
θεντὸς ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Πελοποννήσου, φυγὼν ἐπορεύθη ἐν 
“Ῥώμῃ μετὰ γυναικὸς καὶ τῶν δύο υἱῶν αὐτοῦ ᾿Ανδρέου καὶ 

το Μανουὴλ καὶ ἀρχόντων μερικῶν ἐκ τῶν ἰδίων αὑτοῦ. ᾿Ασμένως 
δὲ ὑπεδέξαντο αὐτὸν οἱ Λατῖνοι, ποιήσαντες αὐτῷ σιτηρέσια 
μετὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ. Πλὴν ὡς ἐν ὀλίγῳ ἐτελεύτησεν, ἔχων 
καὶ θυγατέρας δύο" ἡ μὲν μία ἦν ἐν τῇ Σερβίᾳ πρὸς τὸν 
κράλην, ἡ δὲ ἑτέρα ἦν ἐν τῇ 'Ῥωσίᾳ πρὸς τὸν Μόσκοβον 

τις αὐθέντην. Ἢ γὰρ ἐν τῇ Σερβίᾳ θυγάτηρ αὐτοῦ ἔσχε θυγα- 
τέρα, καὶ δέδωκαν αὐτὴν πρὸς τὸν τῆς Πόσνας κράλην, ἣν ἐς 
ὕστερον πορευθεὶς ὁ σουλτὰν Μεεμέτης ἔλαβε, κυριεύσας τὴν 

Πόσναν καὶ πᾶσαν τὴν περιοχὴν αὐτῆς" καὶ τὸν μὲν ἄνδρα 
αὐτῆς ἀπέκτεινε, τὴν δὲ κράλητξαν ἔφερεν ἐν Κωνσταντινου- 

20 πόλει, ποιήσας αὐτὴν σιτηρέσιον ὅως τέλους ζωῆς αὐτῆς. 
Οοά. 199. Ἔχουσα δὲ ἡ αὐτὴ κράλητξα τὴν τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἀδελφὴν 

τὴν κυρὰν Μάρων, ἣ ὑπῆρχε γυνὴ τοῦ σουλτὰν Μουράτη, 
μητρυιὰ οὖσα τοῦ σουλτὰν Μεεμέτη, δέδωκε δὲ αὐτὴν χώρας 

5. δτ6 ὅ τι καὶ πλείστας εἰς διατροφὴν ἀγγὺς τῶν Σερἰρῶν, τήν τε 
15 Ἐζοβὰν καὶ τὰ πλησιάζοντα χωρία, ζῶν ἐν ἐξουσίᾳ οἷα 

βασίλισσα μέχρι τέλους ζωῆς αὐτῆς. 

4. ᾿Ασάν 5: ἀσᾶν 1,. 3. δ᾽ Ασὰν ὍὯΙ,: ᾿Ασὰν 5. θυγατέρα 
1,5: θυγατέραν Ὦ. 5. ἄκοντες Ὁ: ἄρχοντες 1,5. Ἴ. κῦρι τεγέῤεΐ : 
κύρι Ὁ. κῦρ].5. 8. ὁρίοις Ὁ: ὄρεσι 1,5. 11. Λατῖνοι ὃ : λατίνοι ,. 
λαττὶνοι ἢ. 12. ἐτελεύτησεν 1,5: ἐτελεύτησε Ὦς ἔχων Ὦ: ἔσχε γὰρ 1,8. 
13. ἡ μὲν ὮὨ: καὶ ἡ μὲν 1,5. 14. κράλην 1,5: κράλη Ὦ. Ῥωσίᾳ «εγέῤεὲ: 
ροσσία Ὁ). Ῥουσία 1.5. Μόσκοβον «οὔ ἐῤετὲ: μόσκωβον Ὁ. τοῦ Μοσκόβου 1,8. 

156. Σερβίᾳ 5: σερβεία Ἱ,.. σερβεῖα Ὃ. 16.5ἁ. Πόσνας Ὁ. ἩΜπόσνας 1,3. 
ἐς Ὁ: ἐφεεί 1,5. 18. καὶ τὸν 1.5: τὸν Ὁ. 19. ἀπέκτενε 1.5: ἀπέ- 
κτινεν 1). 20. αὐτὴν Ὦ. αὐτῇ 1,5. 41. Μάρων 5: μάρον ὯΙ, 
23. μητρυιὰ Ξεγῤεὲ: μητριὰ Ὁ. μητέρα 1,5. Μεεμέτη Ὁ : Μεχεμόέτι 

15. δέδωκε Ὁ: δέδωκεν 1,5. 244. καὶ Ὠ: αἀἶδεεέ 1,5. πλείστας ὃ: 
πλεῖστας 1.. πλεῖσθας Ὁ. Σερρῶν 5: σερῶν ὯΙ. 415. Ἔζοβὰν 1,5: ἐζωβὰν 
Ὦ. ἑζῶν1.5: τῶν Ὁ. οἷα :“εγέῤεϊ: ἴα Ὁ. ἡ 1.5. 46. αὐτῆς 1,5: αὐτοῦ Ὦ. 
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Τοῦ γὰρ δεσπότου κυροῦ Θωμᾶ, ὡς προέφημεν, ὑπῆρχον 
οἱ υἱοὶ δύο" ὁ νεώτερος οὖν υἱὸς αὐτοῦ, ὁ Μανουὴλ, ἀποδράσας 
ἐκ Ῥώμης, ἦλθεν ἐν Κωνσταντινονπόλει, πλανήσαντες αὐτὸν 
ὅ τε Μαγκαφᾶς καὶ Κόντος καὶ Νικολὸς, ὄντες οἰκεῖοι αὐτοῦ, 

καὶ οἷα νέος ὧν ἤκουσε τοὺς λόγους αὐτῶν, ὡς ὁ αὐθέντης, ἐὰν ς 
πορευθῶμεν ἐν τῇ ΤΠόλει, ἐν πολλῇ τιμῇ ποιήσει σε ὡς ὅτι οὐκ 
ἀπέμεινας ἐν τῇ Φραγκίᾳ. ᾿Απατήσαντες οὖν αὐτὸν ἔφερον 
ἐν τῇ Πόλει" ὅθεν ὁ αὐθέντης χαριέντως αὐτὸν ὑποδεξάμενος 
δέδωκεν αὐτῷ χώρας εἰς διατροφὴν τό τε Σιρέντζιον καὶ τὸ 
᾿Αμπελέτξιν καὶ ἕτερα χωρία δύο καὶ ῥόγαν ἐξόχως ἀνὰ το 
ἄσπρα ἢ τὴν καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, δοὺς αὐτῷ καὶ δούλας 
δύο. ᾿Εποίησεν οὖν καὶ ἐκ τῶν δύο υἱούς" τὸν μὲν ὅνα 
ὠνόμασεν ᾿Ιωάννην Ἰ]αχαιολόγον, τὸν δὲ ὅτερον ᾿Ανδρέαν. 
Ἔζη δὲ καλῶς μετὰ τιμῆς καὶ ἀρχόντων οὐκ ὀλέγων ὄντων 
μετ᾽ αὐτοῦ" ἀλλ᾽ οὖν δέδωκε καὶ αὐτὸς τὸ κοινὸν χρέος, ταφεὶς τς 
ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ Σιρεντζίον ἐντὸς τοῦ ναοῦ, ὁμοίως καὶ ἡ 
ἀνεψιὰ αὐτοῦ ἡ κράλητξα. 

Ὡς ἐν ὀλέγῳ δὲ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτῶν, 
βασιλεύσας ὁ σουλτὰν Σελίμης ἔλαβεν ᾿Ανδρέαν τὸν ὕστερον 
υἱὸν αὐτοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτὸν ἐν τῷ σαραγίῳ, ποιήσας αὐτὸν 20. 
Ἰσμαηλίτην, ὀνομάσας αὐτὸν Μεχεμέτ' ὁ δὲ ὅτερος υἱὸς 

αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης, περιπεσὼν ἐν νόσῳ ἀνιάτῳ, ἐτελεύτησε, 

ταφεὶς ἐν τῇ Παμμακαρίστῳ. 
Ὁ δὲ δεσπότης Δημήτριος, ὧν ἐν τῇ ̓ Αδριανουπόλει, δέδωκεν 

αὐτὸν ὁ αὐθέντης τὴν τῆς Αἴνου ἁλυκὴν τὴν ἥμεσυ" ἔξη δὲ ἐν ἃς 
σπατάλῃ καὶ τιμῇ καὶ κυνηγεσίοις πλέον ἢ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ. 
Ὁ δὲ Ματθαῖος ὁ ̓ Ασὰν ἐπορεύετο μετὰ τοῦ αὐθεντὸς ἐν τοῖς 

πολέμοις" ἦν γὰρ οὗτος φρονιμώτατος λίαν. Φθονήσας γὰρ ὁ 

1. ὑπῆρχον 5: ὑπήρχον 1.. ὑπήρχων Ὁ. 54. οἱ υἱοὶ δύο Ὦ: δύο υἱοὶ 1.5. 
ὁ [29 ὉΓ,: ὄδ 5. 4. Νικολὸς Ὁ: Νικόλαο 1.5. «. καὶ 15: αἷδετί Ὁ. 
. Φραγκίᾳ τον ἐῤεῖ: φραγγίᾳ 1,5. ἀπατήσαντες 1.5: ἀπαντήσαντες 
Ὁ. 9. Σιρέντζῶον “γῤεὲς: συρέντζιον 15. Σιρέτζιον 1,3. Συρέτζιον 

σεαἷ εἰ Σιρεντζίονυ ΡΎ6 το. δύοΙ,5: διὸ 15. ῥόγαν 1.5: ῥώγαν Ὁ. τι. ἄσπρα 

1,5: ἀσπρῶν Ὦ. καθ᾽ ἑκάστην “εγέῤεί: καθεκάστην Ὁ. καθ᾽ ἣν 1,8. 
12. ἐποίησεν οὖν καὶ ἐκ τῶν 1): ἐποίησε δὲ ἐξ αὐτῶν 1.5. τὸν Ὁ). καὶ τὸν 1,5. 
ἕνα 1) : οἷδε: 1,8. 14. δὲ1.5: ἀφεξίέ Ὁ. 6. ΣΕιρεντζίον Ὁ: Σιρετζίου 1,3. 

40. καὶ 1,5: οἷεεεέ Ὁ. “41. Μεχεμέτ Ὁ: Μεχεμέτην 1.5. 11. ὀτελεύτησε Ἷ,: 

ἐτελεύτησεν Ὦ5. 25. αὐτὸν Ὠ: αὐτῷ 1.5. ἥμισυν 5: ἥμισυ Ὁ. ἥμισι,. 
46. πελοποννήσῳ ὃ: πελοπονήσῳ ὍΙ,. 
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ἐχθρὸς διάβολος ἐμβάλλει λογισμὸν ἐν τοῖς ᾿Αμαρδαρίοις τοῖς 
5. δΤῚ κρατήσασι τότε τὴν ἁλυκὴν, ὡς ἵνα κλέψω)σιν ἄσπρα ἐκ τῆς 

ἁλυκῆς. Εἶπον οὖν τὴν βουλὴν πρῶτον τὸν ᾿Ασάνην" ὁ δὲ 
ἀναισχυντήσας ἀπεδίωξεν αὐτοὺς, μηδόλως παραδεξάμενος τὸν 

Οοά. 19 ν λόγον αὐτῶν. Πορευθεὶς οὖν παρήγγειλε τὸν δεσπότην, ] ὅτι, 
6 ἐάν σοι εἴπωσιν οἱ ᾿Αμαρδάριοι τὸν λόγον ὅνπερ εἶπον καὶ ἐμοὶ, 
μὴ ἀκούσῃς αὐτοῦ, ὅτι, ἐὰν βουληθῇς ποιῆσαι ὡς καθὼς λέγουσι, 
μέλλομεν ἐμπεσεῖν ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ" ὃ καὶ γέγονεν. ὋὉ γὰρ 
᾿Ασὰν ἐπορεύθη μὲν μετὰ τοῦ αὐθεντὸς ἐν τῇ Μπόσνᾳ οὐ πολὺ 

τὸ τὸ ἐν μέσῳ' ἅμα γὰρ τοῦ ἐξελθεῖν τὸν ᾿Ασὰν, πορευθέντες οἱ 
᾿Αμαρδάριοι ἐπλάνησαν αὐτὸν, καὶ ἔστερξεν ὅπως κλέψωσι 
τὰ ἄσπρα. “Ὅρα γὰρ γνῶσιν δούλου καὶ αὐθεντός. Οὕτως 
ἐποίησεν ὁ ἀσύνετος δεσπότης. Ὥς ἐν ὀλίγῳ δὲ ἐλθὼν ὁ 
αὐθέντης ἐκ τῆς Μπόσνας ἠκούσθη, ὡς οἱ ̓ Αμαρδάριοι ἔκλεψαν 
ἄσπρα ἐκ τῆς ἁλυκῆς, δέδωκαν αὐτοὺς σκάκους, καὶ ὧμολό- 
γησαν, ὅτι καὶ μετὰ βουλῆς τοῦ δεσπότου ἐκλέψαμεν, μοιρά- 
σαντες αὐτὰ ὁμοῦ. ᾿Ακούσας δὲ ὁ αὐθέντης, ἠβουλήθη 
ἀποκτεῖναι αὐτὸν, εἰ ὁ Μαχουμοὺτ πασίας ἔσκοψεν αὐτὸν 
τοῦ μὴ ἀποκτεῖναι. ᾿Εκράτησεν οὖν τὴν ἁλυκὴν καὶ εἴ τι 

40 ἄλλο εἰςόδημαι Οἱ γὰρ ἄρχοντες οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ 
ἐπορεύθησαν ἕκαστος ὁ μὲν ἔνθεν, ὁ δὲ ἔνθεν: οὐ γὰρ 
εἶχόν τι εἰς διατροφήν. Καθήμενος δὲ ὁ ταλαίπωρος ἐν τῇ 
᾿Αδριανουπόλει, ἐποίησαν αὐτὸν τοῦ μὴ ἱππεῦσαι ὅλως. Ὁ 
δὲ ᾿Ασὰν, ἐλθὼν ἐκ τῆς Μπόσνας καὶ ἀκούσας τὸ δρᾶμα, 

Ι ωι 

1. ᾿Αμαρδαρίοις Ὁ : ᾿Αμαλδαρίοις 1,3. 38. (“' 15): ἁλυκῆς 5: ἀλικῆς 
Ὦ. ἁλικῆξ 1, εἶπον 1,5: εἰπὼν Ὦ. πρῶτον τὸν Ὁ: πρὸς τὸν 1,5. 
4. ἀναισχυντήσας Ὦ : ἀναισχυντίσας 1,8. 5. παρήγγειλε 57 ρεὲ : 
παρήγγειλεν Ὁ. ἐπαρήγγειλε 1,5. 6. ᾿Αμαρδάριοι ςογ͵ῤε1: ἀμαρδαροὶ 

Ὦ. ᾿Αμαλδάριοι 1,5. Ἴ. αὐτοῦ Ὦ: αὐτῶν 1,5. ὡς καθὼς Ὁ: 
ὡς 1,5. λέγουσι 1.8: λέγουσιν ὮὋ. 9. μὲν ὩὮ: αἴδε5: 1,5. 
11. ᾿Αμαρδάριοι Ὁ): ᾿Αμαλδαρέοι 1,5. ἔστερξεν 1,3: ἔστερξε Ὁ. 
14- ὡς Ὁ: ὅτι 15. Αμαρδάριοι Ὁ: ᾿Αμαλδάριοι 1ἴ.8. 15. δέδωκαν ὮὋ: 
δέδωκεν ἵ,. δέδωκε 5. αὐτοὺς Ὁ : δὲ αὐτοῖς 1,5. 18. Μαχουμοὺτ Ὦ: 

Μαχομοὺτ 1,3. τασίας :ογρεΐ: μπασίας Ὁ. πασιᾶς 1,8. ἔσκοψεν 

Ὦ: ἔσκοψε 15. (Οὐ. 17, 13; 64, 13. 18, 19. αὐτὸν τοῦ μὴ ἀπο- 
κτεῖναι Ὁ : τοῦ μὴ ἀποκτεῖναι αὐτὸν 1,5. 190. ἁλυκὴν 5. ἀλυκὴν Ὁ. 

ἁλικὴν 1. 40. ἄλλο Ὠ: ἄλλον 15. εἰσόδημα ὮΘ : εἰσόδημη., 42. εἷ- 

χόν τι 5: εἶχον τί ὮΙ, διατροφὴν 1.5: διδτροφὴν Ὁ. 13. ἐποίησαν Ὦ: 
ἐποίησεν 15. 414. ᾿Ασὰν 1,5: σασὰν Ὁ. δρᾶμα 5: δράμα ὍΙ,. 
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ἐκ τῆς χολῆς πεσὼν ἐν ἀσθενείᾳ ἐτελεύτησεν" ὡς ἐν ὀλίγῳ 
δὲ ἀπέθανε καὶ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ. ᾿Ολίγου δὲ καιροῦ παρελ- 
θόντος, ὑποστρέψας ὁ αὐθέντης ἦλθεν ἐν ᾿Αδριανουπόλει, καὶ 
ἐξελθὼν ὁ ταλαίπωρος πεζοπορῶν ὑπήντησεν αὐτόν. ᾿Ιδὼν 
δὲ αὐτὸν, ἠλέησεν αὐτόν" ὥρισε γοῦν καὶ δέδωκαν ἵππον ἐκ 9 

τῶν ἐκλεκτῶν, καὶ ἐκαθέσθη περιπατῶν ἔμπροσθεν αὐτοῦ" 
δέδωκε δὲ αὐτῷ καὶ σιτηρέσιον μερικὸν εἰς διατροφὴν μόνον. 
Ὥς ἐν ὀλίγῳ δὲ ἐτελεύτησε καὶ ἡ βασίλισσα καὶ αὐτὸς ὁ 
δεσπότης ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει. Τῆς δὲ θυγατρὸς αὐτοῦ τὰ 
εἴδη ἐδόθησαν ἐν τῷ πα τριαρχείῳ, ἐξ ὧν ἐστι καὶ ὁ σάκκος ὁ ξ. δτ8 
ἀρχαῖος ἕως τοῦ νῦν, ταφέντες ἅπαντες ἐν τῇ ̓ Αδριανουπόλει. τι 

Ἔν δὲ τῇ πατριαρχείᾳ τοῦ ᾿Ιωάσαφ ἐπορεύθη ὁ αὐθέντης 
σουλτὰν Μεεμέτης κατὰ τῆς Τραπεζοῦντας μετὰ δυνάμεως 
πλείστης ἔκ τε γῆς καὶ θαλάσσης πλήθους. ἀναρεθμήτου. 
Βασιλεύων γὰρ ἦν ὁ κῦρ Δαυὶδ ὁρμώμενος ἐκ τοῦ γένους τῶν 15 
Κομνηνέων. Ὥς γὰρ εἶδε τὴν ἀθρόαν ἔλευσιν καὶ τὸ πλῆθος 
τοῦ τοσούτου λαοῦ, οὐκ ἔχων τί διαπράξασθαι, καὶ ἄκων 
προςεκύνησεν. ᾿Ἐξζήτησεν οὖν τινα ζητήματα, ὃν μὲν ὅπως 
λάβῃ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖκα" ὅμως ὑπέσχετο λαβεῖν 
αὐτήν. Ἔσχε γὰρ ὁ αὐτὸς βασιλεὺς καὶ ἑτέραν θυγατέρα 20 
τὴν δέσποινα Χατοὺν, ἔχουσαν τὸν Οὐξοὺν Χασάνην ἐν τῷ 
Τευρίζι, ἔχουσαν μετ᾽ αὐτοῦ υἱοὺς τρεῖς" ἤλπιζε γὰρ τοῦ 
εὑρεῖν βοήθειαν ἐξ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐκ ἠδυνήθη βοηθῆσαι αὐτῷ 
τὸ σύνολον, φοβούμενος μή πως πορευθῇ κατ᾽ αὐτοῦ. Ἔκ 
γὰρ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἔστειλε πρέσβυν τὴν μητέρα αὑτοῦ 2ς 
“πρὸς τὸν αὐθέντην, μετὰ δώρων πολλῶν προὔπαντήσας αὐτὸν 

1. (ὦ 8): ἐτελεύτησεν 1,5 : ἐτελεύτησε Ὁ. 4Ἢ. ἀπέθανε 1.5: ἀπέθανεν Ὦ. 
4- πεζοπορῶν 5: παιζοπορῶν ἷ,. 5. ὥρισε 8: ὅρισε 1,.., ὄὅρισεν Ὦ. 
Ἵ. δέδωκε 1,5: δέδωκεν Ὦ. 9. τῇ Ὦ: ἀεί 1.5. 13. Μεεμέτης Ὁ: 
Μεχεμέτης 15. 14. ἔκ 1,5: ἔ Ὁ. 156. κῦρ τογίῤεὲ: κὺρ Ὁ: κῦρις 1,5. 
Δαυὶδ Ὁ: Δαβὶδ 1,5. ἐκ 1,5: γὰρ ἐκ Ὁ. 16. Κομνηνέων ὮΪ,: κο- 

μνηνῶν 5. εἶδε τὴν ἀθρόαν ἔλευσιν 1) : τὴν ἀθρόαν ἔλευσιν εἶδε 1,85. 17. τί 

Ὠ: τι 1.5. 18. προβεκύνησεν. ᾿Ἐζήτησεν τερίῤεῖ: προσεκύνησε" ἐζήτησε 

Ὦ. προσεκύνησεν" ἐζήτησεν 1.8. τινα τορἐ2εὶ: τινὰ 1,5. ζητήματα ἕν 

μὲν Τ᾿): αἴδεερ»: 1.5. 19. θυγατέρα 1): θνγατέραν 1.5. ὅμως Ὁ: καὶ 1.5. 

140. θυγατέρα 1,5: θνγατέραν Ὦ. 21. Χατοὺν ἢ): Χάτουν 1,5. Οὐζοὺν 5: 

οὐζοῦν ὩΙ,. Χασάνην Ὁ: Χασὰν 1,5, 22. ἘΤευρίζι 1.5: τευρήζη Ὦ. 

232. αὐτῷ 1,5: αὐτὸ 15. 45. ἔστειλε 1.5: ἔστεϊλεν 1).. πρέσβυν Ὁ) : πρέσβιν 
Ι,.. αὑτοῦ :τογίΞεὲ: αὐτοῦ Ὁ. αἀἴδεε! 1.8. 46. αὐτὸν Ὁ: αὐτῷ 1.5. 
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ἐν τῇ ὁδῷ, φήσας οὕτω" Γνωστὸν ἔστω τῇ σῇ βασιλείᾳ, ὅτι 
οὔκ εἶμι ἐναντίος σοὶ, ἀλλὰ πορευθεὶς ποίησον ὡς βούλει. 
᾿Αποδεξάμενος δὲ αὐτὴν ἀσμένως καὶ φιλοφρονήσας, ἀπέστει- 
λεν οἴκαδε. ᾿Εζήτησε δὲ ὁ ταλαίπωρος βασιλεὺς, ὕπως δῴη 

ς αὐτὸν τόπον εἰς διατροφὴν καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ αὐτοῦ, ἔστερξε 
δὲ καὶ αὐτὸ, καὶ ἀπέστειλε τὰς κλεῖς τοῦ κάστρου πρὸς 
αὐτόν. ᾿Εκυρίευσε δὲ τὴν τοσαύτην ἐπαρχίαν ἀπονητὶ χωρὶς 
πολέμου τινὸς ἀπὸ ᾿Αμισοῦντος ἕως τῶν ὁρίων Ἰβερίας 
κάστρων καὶ χωρῶν. ᾿Ἑ"ποίησαν δὲ τὸν λαὸν τῆς Τραπε- 

Οοὰ. 8001 ζοῦντας μοίρας τρεῖς" τὸ μὲν ὃν μέρος | ἔλαβὲεν αὐτὸς καὶ οἱ 
1ἰ μεγιστᾶνες αὐτοῦ, τὸ δὲ ὅτερον ἔφερε σεργούνιδας ἐν τῇ 

Πόλει, τὸ δὲ ἄλλο μέρος ἀφῆκεν ἐν αὐτῷ τῷ κάστρῳ οἰκεῖν 
οὐκ ἔσω, ἀλλ᾽ ἔξω τῶν τειχῶν" τὸν βασιλέα δὲ καὶ πάντας 
τοὺς ἄρχοντας ἀναβιβάσας ἐν πλοίοις ἔφερεν ἐν Κωνσταν- 

15 τινουπόλει, τόν τε Καβαζήτην καὶ Πᾶσαν τὴν γενεὰν αὐτοῦ, 
5. δτὸ τὸν μέγαν μεσάϊξοντα τὸν ᾿Αλταμούριον, τὸν φιλόσοφον 

᾿Αμηρούτζην τὸν πρῳωτοβεστιάριον. Οὗτος γὰρ ὁ πρωτο- 

βεστιάριος ὑπῆρχεν ἔγγονος τοῦ ᾿Ιάγαρη, ὁμοίως καὶ ὁ 
Μαχουμοὺτ πασίας ἐκ τῆς ἄλλης θυγατρὸς τοῦ ᾿Ιάγαρη 

20 τῆς οὔσης ἐν τῇ Σερβίᾳ' ὑπῆρχον οὖν πρωτεξάδελφοι. Καὶ 
μετὰ δόλου καὶ ἀπάτης αὐτοῦ τοῦ πρωτοβεστιαρίου ἐπορεύθη 

ὁ αὐθέντης ἐν τῇ Τραπεζούντα. Αὐτὸς γὰρ ἔπεισε καὶ τὸν 
ταλαίπωρον βασιλέα καὶ ἐπροςεκύνησεν" ἦν γὰρ ὁ βασιλεὺς 
οὗτος νωθρὸς καὶ ἄνανδρος καὶ οὐχ ἱκανὸς εἰς βασιλείαν. 

25 Εὗρε γὰρ ὁ πρωτοβεστιάριος τιμὴν ὅ τι καὶ πλείστην ἔκ τε 

1. φήσας Ὁ: φήσασα 1,5. οὕτω 1.5: οὕτως. Ὁ. σῇ 1,5: ἀἄξεε! Ὦ. 
2. οὔκ εἶμι τογἐῤεὲ : οὐκ εἰμὶ Ὁ). οὐκ εἰμὶ 1.5. βούλει τογἐῤε: βούλι Ὁ. βούλῃ 1,5. 
5. αὐτὸν Ὁ: αὐτῷ 15. 6. ἀπέστειλε 1,5: ἀπέστειλεν Ὁ. 1. ἐκυρίευ- 
σε1,5: ἐκυρίευσεν ἢ. 8. τινὸς Ὠ: τινος 1.3. Ἰβερίας τον ἐῤεῖ: ἡβερίας Ὁ. 
ἡβερροίας Τ,. ᾿Ιβηρίας 58. 0. κάστρων 1,35: καστρῶν Ὁ. ἐποίησαν Ὦ : ἐποίησε 
15. Ἰρακπεζοῦντας ὍὯΙ,: Τραπεζοῦντος 8. 10. μοίρας :ογεῖ: μήρας Ὦ. 

ἀραὶ Ι,.. εἰς μοίρας ὃ. 11. μεγιστᾶνες 8: μεγιστάγες ὍΙ,. ἕτερον 
ἔφερε 1,5: ἔφερον ἔφερεν ὮὋ. σεργούνιδας το ἐῤεὙὲ: σουργούνηδας Ὁ. σερ- 

γούνιδες 1,5. 11. ἄλλο 1,5: ἄλλον Ὁ. κάστρῳ Ὠ: κάστρει 1,5. 

17. ᾿Αμηρούτζην Ξτογέβεῖ: ἀμηρούτζιν Ὁ. ᾿Αμουρούτζην 1,5. 18. ἔγγονος 

Ὧ5: ἔγκονος ἴ,. 19. πασίας Ὦ: πασιὰς (ἐΐα 24;2267) 1... πασιᾶς 58. 
Ἰάγαρη 5: ἰάγαρη ἢ). ἰάγαριϊ,. 22. ἸΤραπεζούντα τεογίῤεὙί: Τραπεζούντᾳ 

5, τραπεζοῦντα ὍΪ,. 13. ἐπροεεκύνησεν σογίβε: ἐπροσεκύνησε Ὦ.. 
προσεκύνησεν 1,3. 
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τοῦ αὐθεντὸς καὶ τοῦ μπασία" ἦν γὰρ ὡραῖος καὶ ἀνδρεῖος 
ἔν τε μεγέθει σώματος καὶ ἐπιτηδειότητι" τοξευτὴς γὰρ ἦν ὡς 
οὐδεὶς ἄλλος τῶν τοῦ αὐθεντικοῦ φοσσάτον. Τοὺς γὰρ υἱοὺς 
τοῦ ᾿Αμηρούτζη ἔβαλεν ἐν τῷ σαραγίῳ, τὸν δὲ ᾿Αμηρούτζην 
ὕστερον ἐποίησεν αὐτὸν ᾿Ισμαηλίτην" τὸν βασιλέα δὲ δέδωκεν 5 
αὐτῷ χώρας εἰς διατροφὴν πλησίον Σερρῶν" τὴν δὲ θυγατέρα 
αὐτοῦ ἣν ὑπέσχετο λαβεῖν εἰς γυναῖκα οὐκ ἔλαβεν αὐτὴν, 
ἄλλ᾽ ἔδωκεν αὐτὴν πρὸς τὸν χότζιαν αὑτοῦ, καὶ, πολλὰ 

μοχθήσας τοῦ ἐκβαλεῖν αὐτὴν ἐκ τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ, 
οὐκ ἠδυνήθη ἑλκύσαι αὐτὴν, ὅμως ἀπέλυσεν αὐτήν" εἶχε γὰρ το 
σιτηρέσιον μέχρι τέλους ζωῆς αὐτῆς. “Ὕστερον δὲ, γεναμένης 
μάχης μετὰ τοῦ Οὐζοὺν Χασάνη, μέλλων πορευθῆναι κατ᾽ 
αὐτοῦ, ἀποστείλας ἀπέκτεινε τὸν ταλαίπωρον βασιλέα" οὐ 
γάρ οἴδαμεν τίς ἦν ἡ αἰτία. 

Ἔν δὲ τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ἐξεβλήθη ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ 15 
θρόνου ὁ Ἰωάσαφ" ἀπέκοψε γὰρ ὁ αὐθέντης τὴν αὐτοῦ πολιὰν, 
τὸν δὲ μέγαν ἐκκλησιάρχην ἔσχισεν ἐκ τῶν δύο μερῶν | τὴν (οὰ. 800 ν 
ῥῖνα αὐτοῦ ἕνεκεν τοῦ πρωτοβεστιαρίου" οὗτος γὰρ ἔσχε 
γυναῖκα νόμιμον, ἔχων καὶ παῖδας μετ᾽ αὐτῆς. Ὃ γὰρ 
αὐθέντης πορευθεὶς πρὸ καιροῦ ἔλαβε τὴν ᾿Αθήναν" τὸν γὰρ 20 
τῆς [ ̓Αθήνας ἄρχοντα ἀποκτείνας, τὴν γυναῖκα καὶ παῖδας 8. δ80 

ἔφερεν αὐτοὺς ἐν τῇ ̓ Αδριανουπόλει" ἡ γὰρ γυνὴ ἦν θυγάτηρ 
Δημητρίου τοῦ ᾿Ασάν' ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ πρωτοβεστιάριος, 
τρωθεὶς ἐν τῷ αὐτῆς ἔρωτι, ἤθελε λαβεῖν αὐτὴν εἰς γυναῖκα" 
“παρεκάλει οὖν διὰ γραφῶν τὸν πατριάρχην, ὅπως συγχωρήσας 25 
λάβη αὐτήν" ὡς δὲ οὐ κατένευσε ποιῆσαι αὐτὸ, φανερᾶς οὔσης 
μοιχοζευξίας, ὡς καὶ καταβοώσης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὠργίσθη 
ὁ μπασίας τόν τε πατριάρχην καὶ τὸν μέγαν ἐκκλησιάρχην ὡς 

1. μπασία Ὦ. μπασιᾶ 1,5. 4. τῶν ὮὋ: ἐκ 1,5. φοσσάτον “ἐγ ῥ:ἐ: 

φωσάτον Ὁ). φουσάτον 1,53. 4. ᾿Αμηρούτζη Ὦ: ᾿Αμουρήτζη 1,35. ᾿Αμηρούτζην 

Ὠ: ᾿Αμουρήτζην 1,5. 5. βασιλέα ὯΙ,: βασιλέαν 8. δὲ 1.5: ἀεεί Ὁ. 
6. Σερρῶν 5: σερῶν ὮὨΙ.. δὲ 1.5: οἶδε: Ὦ. Ἴ. αὐτοῦ ἐμ »νιαγρμε ἵ,. 
8.. χότζιαν τογέροῖ: χώτζιαν Ὁ. χάότζαν 1.8. αὑτοῦ :εγ ἐρεῖ: αὐτοῦ 1.5. 
9. αὐτὴν Ὁ: ἀφε:: 1,5. 1ο. ἑλκύσαι :εγεΐ : ἕἑλκῦσαι 1,3. ἑλκῆσαι Ὁ. 

12. Οὐζοὺν 5: οὐζοῦν ΙΓ]... Χασάνη 5: χασάνιϊ,. 15. 792 »αγρΊ"δ: 
Περὶ πατριάρχον 1,: Περὶ τοῦ πατριάρχου 5. 16. ἀπέκοψε 1.5: ἀπέκοψεν 

Ὁ. 18. ῥῖνα τογίροϊ: ῥίνα ὍΙ,.. ρίνα 8. ἕνεκεν ἵ,: ἕνεκεν Ὁ. ἕνεκα 8. 
22. αὐτοὺς: ΤΏ. ἀἶδεέ 1.5. 43. Ασάν Ὁ: ᾿Ασᾶν 1.5. δὲ 1.5: αἷδέεέ Ὁ. 
44- τρωθεὶς ἐν Ὁ : ἐτρώθη1,53Φ. ἤθελε Ὁ: καὶ ἤθελε 1,5. “6. οὐ 1,5: 

αἴδε:ί Ὁ. 48. μπασίας Ὁ: μπασιᾶςε 1,5. 
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οὐκ ἤκουσαν τὸν λόγον αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς ὡς προεί- 
πομεν" ἔλαβε γὰρ αὐτὴν παρανόμως μοιχεύων" ἡ γὰρ δίκη 
οὐκ εἴασεν αὐτὸν εἰς μακράν. Ἔν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν μετὰ 
τῶν ἀρχόντων παίζων ζάρια, ἁπλώσας τὴν χεῖρα τοῦ λαβεῖν 

5 καὶ ῥῖψαι αὐτὰ ἀπέψυξε καὶ ἀώρως ἐτελεύτησε, παραπεμ- 
φθεὶς τῷ αἰωνίῳ πυρί. 

᾿Ανῆλθε δὲ εἰς τὸν πατριαρχικὸν θρόνον ὁ κῦρι Μάρκος 
ὃ Ἐξυλοκαράβης Κωνσταντινουπολίτης καὶ μέτοχος λόγου. 
Ποιήσας οὖν καιρὸν ὀλίγον ἐν τῷ πατριαρχείῳ, ἀνεφύησαν 

τοσκάνδαλα οὐκ ὀλίγα ἐκ τῶν κληρικῶν" οὐ γὰρ ἠγάπουν 
αὐτόν. Ἦν δὲ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τις ἱερομόναχος ὀνόματι 
Συμεὼν, ὁρμώμενος ἐκ Τραπεζοῦντας, χρησιμώτατος πάνυ 
καὶ φιλόξενος ὡς ἄλλος οὐδείς. Οἱ γὰρ Τραπεζούντιοι 
ἤθελον τοῦ ποιῆσαι αὐτὸν πατριάρχην' ἔσχον γὰρ υἱοὺς 

15 ἐντὸς σαραγίου καὶ ἐκτὸς ἐν ἀξιώμασι πλείστοις καὶ τιμαῖς 
μεγίσταις, καὶ, δεξιωθέντες τοῖς κληρικοῖς, κακῶς διέκειντο 

μετὰ τοῦ πατριάρχου, συκοφαντοῦντες αὐτὸν καὶ λέγοντες, 
(οά. 301 τ ὅτι ἐποίησε ἱ προςθήκην, ὅπως δῴη μπεσκέσιον φλωρία 

χίλια" οὐ γὰρ ἔδιδόν τι οὔτε αὐτὸς οὔτε οἱ πρὸ αὐτοῦ 
2. πατριάρχαι" ὁ δὲ ὦμνυε μὴ εἰδὼς τὸ τοιοῦτον, ἀλλ᾽ οὐκ 

ἐπίστευον αὐτόν. “Ὅθεν συναχθέντες οἱ Τραπεζούντιοι ἄρ- 
χοντες καὶ ἐκ τῶν πολιτῶν μερικοὶ, συνάξαντες φλωρία 

8. δ81 χίλια, ἔστειλαν αὐτὰ τὸν αὐθέντην, εἰπόντες, ὅτε ὁ πατρι- 
ἄρχης ἔταξε τὴν βασιλείαν σου φλωρία χίλια, δίδομεν δὲ 

25 καὶ ἡμεῖς τὰ αὐτὰ, ἵνα ποιήσωμεν πατριάρχην τὸν ἡμέτερον 
καλόγηρον" οὐ γὰρ θέλομεν ἡμεῖς ὁ λαὸς καὶ οἱ κληρικοὶ τὸν 
Μάρκον. ἩΜειδιάσας οὖν ὁ αὐθέντης καὶ καταγνοὺς τὴν 

11. καὶ 1,5: αἴδεεέ Ὁ. αὑτοῖς 1): αὐτοὺς 15. 4. δίκη ὍΙ,: ἀδικία 8. 
4. χεῖρα 1,5: χεῖραν Ὦ. 5. ῥῖψαι τογίβεῖ: ῥίψαι ὯΙ.,. ρίψαι 8. ἀπέψυξε 

15: ἀπέψυξεν Ὁ. ἀώρως 5: ἀόρως ὍὯΙ,., ἐτελεύτησε Ὦ: ἐτελεύτησεν 1,8. 
Ἴ. 725 παγρίμδι Περὶ πατριάρχου Ϊ,: Περὶ τοῦ πατριάρχον ϑ. κῦρι :εγίβεὲ: 

κύρι Ὦ. κῦρι 1,3. 8. ἢ ξυλοκαράβης Ὁ: Ἐνλοκαράβις 1.5. το. οὐ γὰρ 1,8: 

ἄεερ Ὁ. τ. τι 15: τὶ ἢ. 138. καὶ φιλόξενος ὡς ἄλλος οὐδείς (οὐδεῖε) Ὁ : 
ὡς ἄλλος οὐδεὶς καὶ φιλόξενος 15. 14. ἔσχον 1.5: ἔχων 15. 15. σαραγίου ὮὨ: 

τοῦ σαραγίου 1.5. 15, 16. τιμαῖς μεγίσταις καὶ 1,5: τιμῆς μεγίστης Ὦ. 

18. μπεσκέσιον 1.5: πεσκέσιον Ὁ. 2420. ὥμνυε 1,5: ὄμννεν Ὦ. ἀλλ᾽ Ὁ: 

ἀλλὰ 1,5. 21. αὐτόν Ὠ: αὐτῷ 1.5. 12. πολιτῶν Ὀ],: Πολιτῶν 9. 
43. 7π »ιαγρίμεῖ,: ὦ τῆς ἀγνωσίας τῶν Ῥωμαίων. 24. δίδομεν 5: 

δίδωμεν ὯΙ. δὲ Ὠ: ἀξετέ 1,8. 
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ἀγνωσίαν αὐτῶν, εἶπεν: ᾿Αληθῶς ἔταξε ταῦτα, ἀλλ᾽ οὖν 
ἐπειδὴ οὐ θέλετε αὐτὸν ὑμεῖς, ποιήσατε οἷον βούλεσθε. 
᾿Εκβαλόντες γὰρ τὸν κῦρι Μάρκον λῃστρικῶς ἐκ τοῦ πατρι- 
αρχείουν, ἀνεβίβασαν τὸν κῦρι Συμεῶνα" τὸν δὲ Μάρκον 
ἀνεθεμάτιζον οὐ μόνον κληρικοὶ, ἀλλὰ καὶ ἰδιῶται, ῥίπτοντες 5 

λίθους ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ ῥύμαις τῆς Πόλεως ἀνεθεμάτιξον αὐτόν" 
οὐ γὰρ εἶχε τὶ καὶ δράσειεν, ἐκάθητο ἰδιάξων, περιμένων ὕπως 
γένηται σύνοδος καὶ ἴδωσι τὴν ἐν αὐτῷ γεναμένην ἀδικίαν" 
οὐ γὰρ ἐπαύετο γράφων πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς. “Ὅθεν, μερικοῦ 
καιροῦ παρελθόντος, γέγονε σύνοδος μεγίστη, ὅπως ἐξετάσωσιν το 
ἐν τίνε ἐγκλήματι ἐξέωσαν αὐτὸν ἐκ τοῦ θρόνου αὐτοῦ" βοῶν 
γὰρ ἦν ὡς ἠδίκησαν αὐτόν. 

Ἐν δὲ τῷ χορῷ τῶν ἀρχιερέων εἷς ἦν καὶ ὁ Φιλιππου- 
πόλεως κῦρι Διονύσιος, ἔχων φιλίαν ἄκραν μετὰ τῆς κυρᾶς 
τῆς Μάρως, μητρυιᾶς οὔσης τοῦ αὐθεντός" ἐτίμα γὰρ καὶ 15 
ἠγάπα αὐτὸν ὡς πνευματικὸν πατέρα. Μαθοῦσα γὰρ αὕτη 
τὰ σκάνδαλα τῶν δύο πατριαρχῶν, ἔκρινεν ὅπως ποιήσωσι 
τὸν κῦρι Διονύσιον πατριάρχην καὶ παύσωσι τὰ σκάνδαλα 
πάντα. Τεγόνασι γὰρ οἱ τῆς Πόλεως λαϊκοί τε καὶ ἱερεῖς 

πρασιαὶ Ϊ πρασιαὶ, οἱ μὲν θέλοντες τῷ ἑνὶ, οἱ δὲ τῷ ἑτέρῳ. Οοὰ. 301 ν 
Βαλὼν γὰρ ἡ κυρία αὕτη εἰς ὃν ταψίον ἀργυρὸν φλωρία 2: 
χιλιάδες δύο, ἐπορεύθη πρὸς τὸν αὐθέντην... ᾿Ερωτήσας οὖν 
αὐτὴν Τί ἐστι ταῦτα, ὦ μῆτερ; ἡ δὲ ἔφη" Ἔστι μοι εἷς 
καλόγηρος, καὶ παρακαλῶ τὴν αὐθεντείαν σου, ὅπως ποιήσω 
αὐτὸν πατριάρχην. ἴΑρας δὲ τὰ φλωρία καὶ εὐχαριστήσας ἃς 
αὐτὴν, εἶπε πρὸς αὐτήν: Ποίησον, μῆτερ, ὃ βούλει. Καὶ 5. δ88 
ἀνεβιβάσθη εἰς τὸν πατριαρχικὸν θρόνον ὁ κῦρι Διονύσιος 

1. ἔταξε Ὁ: ἔταξεν 13. οὖν Ὡ: οἷκεσί 1.35. 4. οἷον 5: οἷον ΤΠ). οἷον 1, 
8. (οέ 4): κῦρι το ἐῤεῖ : κύρι ὴ. κῦριν 1.5. ληστρικῶς Ὧ5 : λυστρικῶς ἴ,. 

6. ῥύμαις το βεΐ: ῥίμαις Ὦ. ρύμεσι 1,5. 8. ἐν αὐτῴ Ὁ: ἑαυτῷ 
15. 9. ἐπαύετο ὯΞ: ἐπάβετο ἴ,. 1ο. σύνοδος Ὦ: καὶ σύνοδος 1.8. 
14. κῦρι τογέῤε: κύρι Ὦ. κῦρ 1,5. 15. Μάρως 5: μάρος ἴ,.. μάρου Ὦ. 
μητρυιᾶς 1,5: μαρίας Ὦ. ἐτίμα γὰρ Ὁ: ἥτις καὶ ἐτίμα 13. 6. αὐτὸν 
1,5: αὐτὴν Ὦ. πνευματικὸν πατέρα 1.5: πνευματικὸς πατριάρχης Ὦ. 
"17. ἔκρινεν 1,5: ἔκρινε Ὁ. ποιήσωσι Ὦ: ποιήσῃ 1.5. 18. κῦρι τογξεὲ: 
κύρι Ὦ. κῦρω 1,5. 40. πρασιαὶ πρασιαὶ Ὁ: πρασιαὶ 1,.. πρασιαὶ (::) 8. 
τῷ ἑνὶ Ὡ: τὸν ἕνα ἴ,. τῷ ἑτέρῳ Ὠ: τὸν ἕτερον ἴ,. 41. ἀργυρὸν Ὁ: 
ἀργυροῦν 1.5. 42. χιλιάδες δύο ὮΙ.,: δύο χιλιάδες 8. 43. μῆτερ 1.5: 
μήτηρ Ὁ. 47. κῦρι το βεΐ : κύρι Ὦ. κθρις 1,8. 
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ὁρισμῷ τοῦ κρατοῦντος. Τί γὰρ εἶχον ποιῆσαι; δύο γὰρ 
δερνόντων ὁ τρίτος πρῶτος. 

Καὶ ὁ μὲν κῦρι Συμεὼν ἀνοχώρησεν ἐν τῇ μονῇ τοῦ 
Στενημάχου, ὁ δὲ κῦρ Μάρκος ἔλαβε τὴν ἀρχιεπισκοπὴν 

ς τῆς ᾿Οὐχρίδου, ὀλίγον δὲ βιώσας ἐτελεύτησεν. Ὃ δὲ κῦρ 
Διονύσιος, πατριαρχεύσας ἔτη ὀκτὼ, ὥρμητο μὲν οὗτος ἐκ 
Πελοποννήσον" ἐλθὼν γὰρ ἐν Κωνσταντινουπόλει, παῖς ὧν 
τῇ ἡλικίᾳ, ἦν ἐν τῇ μονῇ τῶν Μαγγάνων, ὑποτακτικὸς γενό- 
μενος τοῦ κῦρ Μάρκου τοῦ Ἐφέσου τοῦ Εἰὐγενικοῦ, καὶ “ταρ᾽ 

το αὐτοῦ τραφεὶς καὶ παιδευθεὶς τὴν μοναχικὴν πολιτείαν, καὶ 
χειροτονήσας αὐτὸν ἱερέα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ ἕως ἐν τοῖς ζῶσιν ἦν" 
ὕστερον δὲ, γεναμένης τῆς ἁλώσεως, ἔλαβον αὐτὸν αἰχμάλωτον. 
Ἠγόρασε δὲ αὐτόν τις ἄρχων ὀνόματι Κυρίτζης ἐν τῇ 
᾿Αδριανουπόλει" ἐκ γὰρ τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ ὡς ἐν ὀλίγῳ γόγονε 

τῷ καὶ μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως, εἶτα καὶ πατριάρχης. 
Ὄντος γὰρ αὐτοῦ ἐν τῷ θρόνῳ, ὁ ἐχθρὸς διάβολος, φθονήσας 
τὴν εἰρήνην καὶ κατάστασιν τῶν ἐκκλησιῶν, ἐνέβαλε ζιζάνια 
τοῖς κληρικοῖς, συκοφαντήσαντες αὐτὸν, ὅτε ἐστὶ περιτε- 
τμημένος ἐκ τῶν Ἰσμαηλιτῶν, ὧν περ εἶχον αὐτὸν δοῦλον. 

Οοὰ, 202: Συνόδου οὖν συγκροτηθείσης καὶ ] συνάξεως οὐκ ὀλύγης 
4ι γεναμένης ἀρχιερέων καὶ ἐπισκόπων καὶ τῶν τῆς Πόλεως 

ἱερέων καὶ ἀρχόντων καὶ τοῦ κοινοῦ λαοῦ πλῆθος, ἐλέγχοντες 
αὐτὸν ἦσαν τῶν ἐκ τοῦ κλήρου τινές. Ὥμνυε γὰρ, ὅτι οὔκ 
ἐστιν ἀληθὲς τὸ λεγόμενον, ἀλλὰ συκοφαντία ἐστίν. Ὡς 

4ς οὖν οὐκ ἐπείθοντο, τί γὰρ εἶχε καὶ δράσειεν; ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης 
καὶ νόμου μετάθεσις γίνεταε" ἐγερθεὶς οὖν καὶ σταθεὶς ἐν 
μέσῳ τοῦ πλήθους καὶ ἄρας τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων 

8. κῦρι το ἐβεὲ: κυρὶ Ὁ. κῦρις 1,8. 5. ᾿Οχρίδου 8: ὀχρύδον Ὦ. 
ὀχρεῖδον 1.. 6. πατριαρχεύσας Ὁ: πατριαρχεύων 1.5. ἡ. Πελοπον- 
νήσου 5: πελοπενήσου ,.., πελωπονύσου Ὦ. 8. Ναγγάνων Ὦ: 
Μαγκέάνων 1,5. 9. κῦρ το βεέ: κυρ Ὦ. κὺρ 1,5. 11. ἱερέα 1.5: 
ἱερέαν 1). 13. ἠγόρασε 5: ἠγώρασε ἵ,. ἡγόρασεν Ὦ. αὐτόν τις 1.5: 

αὐτὸν τίς Ὦ. 14. γέγονε ἴ.5: γέγονεν Ὦ. 11. ζιζάνια Ὁ: ζηζάνιον ἴ,. 
ζιζάσιον 98. 18. ἐστὶ περιτετμημένος 1,5 : ἐστὶν περιτεμνημένος Ὦ. 
19. εἶχον 1.5: ἔχων Ὦ. 21. Πόλεω: τοσέβεῖ: πόλεως ὍὉ1.5. 413. αὐτὸν 
1,5: γὰρ αὐτὸν Ὦ. ἐκ τοῦ 1,.. αὐτοῦ Ὁ. ἐκ 8. ὥμννε 1.5: 
ὅμνιον Ὁ. 413, 24. οὔκ ἐστιν “7 ἐβ:᾽: ουκέστιν Ὦ. οὐκ ἔστιν 1. 
45. δράσειεν 1,3: δράσιε Ὦ. 46. σταθεὶς Ὁ: στὰς 1,5. 
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αὑτοῦ, ἔδειξε πᾶσι τὰς σάρκας αὑτοῦ ἐξ ἑκατέρου μέρους 
τῶν καθεζομένων ἀρχιερέων καὶ κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῶν 
καλλιστευόντων, ὅσοι ἔτυχον εὑρεθέντες πλησίον. Καὶ 
ἰδόντες ἐξεπλάγησαν τὴν καθαρότητα καὶ παρθενίαν αὐτοῦ" 
οὐ γὰρ ἦν σαρκὸς σημεῖον ἐν ] αὐτῷ, εἰ μὴ μόνον ἄκρον 5. δ88 
δέρματος. Αἰσχυνθέντες οὖν οἱ εἰπόντες ἔπεσον ἐν τοῖς 6 
ποσὶν αὐτοῦ τοῦ συγχωρῆσαι αὐτοῖς τὴν ἀδικίαν καὶ συκο- 
φαντίαν ἥνπερ εἰργάσαντο. ἸΠαρεκάλουν δὲ αὐτὸν οἱ πάντες 
ἀρχιερεῖς καὶ πᾶς ὁ λαὸς τοῦ μὴ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ πατριαρ- 
χικοῦ θρόνου, αὐτὸς δὲ οὐδὲ ἄκροις ὠσὶν ἠθέλησεν ἀκοῦσαι, το 
ἀλλὰ, σταθεὶς παρρησίᾳ, ἀφώρισεν ἅπαντας τοὺς συνεργοὺς 
καὶ πράκτορας καὶ συκοφάντας τοῦ τοιούτου δράματος, καὶ 
εὐθέως ἐξῆλθε τῆς Πόλεως μετὰ τοῦ βίον καὶ τῶν πραγμάτων 
αὑτοῦ, καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ μονῇ τῆς Κοσινίτζου, καὶ ἐποίησεν 
ἀνακτίσεις καὶ καλλιεργείας οὐκ ὀλίγας" ἔμεινε δὲ ἐν τῇ αὐτῇ τς 
μονῇ ζῶν ἐν εἰρήνῃ. 

᾿Ανεβίβασαν δὲ πάλιν εἰς τὸν πατριαρχικὸν θρόνον τὸν 
κῦρι Συμεῶνα, δοὺς πεσκέσιον φλωρία χιλιάδες δύο" οὐ γὰρ 
ἠθέλησεν ὁ τευτέρης λαβεῖν φλωρία χίλια, ὅτι εὑρέθησαν 
γεγραμμένα χιλιάδες δύο τοῦ κῦρ Διονυσίου. 20 

Ἔν δὲ τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ἐπορεύθη ὁ αὐθέντης ἐν τῇ 
Περσίᾳ, γεναμένης μάχης μετὰ τοῦ Οὐζοὺν Χασάνη, καὶ, 
πορευθεὶς μέχρι τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου, συνῆψε πόλεμον 
μετ᾽ αὐτοῦ" ἐν αὐτῷ γὰρ τῷ πολέμῳ ἀπεκτάνθη καὶ ὁ Χὰς 
Μουράτης μπεγλερμπεὶς ὧν τῆς ᾿Ανατολῆς ὁ υἱὸς Παλαιο- ἃς 
λόγου τοῦ Γίδο. Ὃ δὲ Μαχουμοὺτ μπασίας ἦν μπε- 
γλερμπεὶς τῆς Δύσεως, καὶ οὐκ ἐβοήθησεν αὐτὸν ἐν τῷ 
πολέμῳ" ἐφθόνει γὰρ αὐτὸν, διὸ καὶ ἐξ ἐκείνου ὠργίσθη 

1. (δὲ) αὑτοῦ :ογίῤεῖ: αὐτοῦ 1,5. 1Ιο. ὠσὶν 1,5: ὠσὶ Ὁ. 
11. ἀφώρισεν 8: ἀφόρισεν ἵ,, ἀφώρησεν Ὦ. 12. δράματος Ὦ: 

ἐγχειρήματος 1.5. 14. αὑτοῦ “εγίβοῖ: αὐτοῦ Ὁ1.8. καὶ (1 1.5: αἀἰδεσ: Ὁ. 

Κοσυίτζου 1,5: κοσινήτζου Ὁ. 15. ἀνακτίσεις Ὁ: ἀνακτήσεις 1,5. 

ἔμενε 1,5: ἔμεσεν Ὦ. 18. κῦρι σογέρεῖ: κύρι Ὁ. κῦριν 1,8. 

δοὺς πεσκέσιον Ὁ: μετὰ πεσκεσίου 1.5. χιλιάδες Ὁ: χιλιάδας 1,8. 
10. γεγραμμένα Ὁ: γραμμένα 1.8. 421. 725 ν»ιαγρίμεέ ἴ,: ἸΠερὶ τοῦ βασιλέως. 

42. Οὐζοὺν 1,85 : οὐζοῦν Ὁ (εἰ ἐ" 77). Χασάνη Ὦ : Χασάνι 1,5. καὶ 1.5: 
ἄετ:έ Ὁ. 43. συνῆψε Ὁ: συνήψε 1,. 46. Γίδου Ὁ: Γίδι 1,8. 
Μαχουμοὺτ Ὁ : Μαχμοὺτ 1,5. 47... αὐτὸν Ὁ: αὐτῷ 1.5. 



32 ἘΠσΤΗΕΘΙΘ ΟΗΚΟΝΙΓΑ 

ε 3 

αὐτὸν ὁ αὐθέντης, καὶ ἐν τῷ ἐπανελθεῖν ἐκ τοῦ φοσσάτου 
ὡς ἐν ὀλίγῳ ἀπέπνιξεν αὐτὸν ἐν τῷ πύργῳ τοῦ Τζατλατή. 
Πολέμου οὖν γενομένου, οὐκ ἠδυνήθη στῆναι μετὰ τῶν Ὄτμα- 
λήδων ὁ Οὐζοὺν Χασάνης, ἀλλὰ φυγὼν διεσώθη. "Ἔλαβε δὲ 

ς πλῆθος πολὺ ἐκ τῶν ᾿Ατζάμιδων τῶν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ τῶν 
8. δδ8 μεγιστάνων αὐτῶν, καὶ ἔφερε πάντας ἐν τῇ ΠόΪλει ζῶντες 

κακῶς, καὶ οἱ μὲν ἀπέθανον, οἱ δὲ ζῶντες, ἀγάπης γεναμένης, 
ἐπορεύθησαν ἐν τῇ πατρίδι αὐτῶν. 

Πατριαρχεύσας οὖν ὃ κῦρι Συμεὼν ἔτη τρία ἢ καὶ πλείω, 
10 ἐν αὐτῷ οὖν τῷ καιρῷ ἐφάνη τις ἱερομόναχος ὀνόματι Ραφαὴλ, 

ὁρμώμενος ἐκ Σερβίας, μέθυσος καὶ οἰνοπότης" ἔχων φίλους 
ἐκ τῶν μεγιστάνων, ἐποίησεν ὅπως δῴη καθ᾽ ἕκαστον χρόνον 
φλωρία χιλιάδες δύο καὶ πεσκέσιον φλωρία ἑπτακόσια. 

σοὰ, 2084 ν] Δέδωκαν δὲ αὐτὸν τὸν θρόνον, καὶ ἐξεβλήθη πάλιν ὁ κῦρι 
15 Συμεών. Στάσεως οὖν γεναμένης, οὐκ ἤθελον συλλειτουργῆ- 

σαι αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅμως ἐκ τοῦ φόβον καὶ ἄκοντες ἐσυλλειτούρ- 

γουν αὐτῷ" ἦν γὰρ τοσοῦτον μέθυσος, ὡς καὶ τῇ ἁγίᾳ καὶ 
μεγάλῃ Παρασκευῇ ἐν τοῖς τροπαρίοις οὐκ ἠδύνατο στῆναι 
ἐκ τῆς μέθης, ἀλλ᾽ ἔπιπτε τὸ δεκανίκιον ἐκ τῶν χειρῶν. 

20 ᾿Εμίσουν γὰρ αὐτὸν οἱ πάντες τὸ μὲν ἐκ τῆς μέθης, τὸ δὲ 
ἐκ τῆς ἀλλογλωττίας. Περαιωθέντος οὖν τοῦ χρόνου, οὐκ 
ἠδυνήθη δοῦναι τὸ χαράτξζιον" οὐ γὰρ ἦν τις ὁ βοηθῶν αὐτὸν 
οὔτε ἐκ τῶν κληρικῶν οὔτε ἐκ τῶν λαϊκῶν. ᾿Αφέντες γὰρ 
αὐτὸν, ἔβαλον αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ, περιπατῶν μετὰ τῆς 

ἃς ἀλύσου, ἐτελεύτησε κακῶς. 

Κοινῆς οὖν βουλῆς γεναμένης καὶ συνόδου συγκροτηθείσης, 

1. φοσσάτου :εγίβεῖ: φοσάτου 1). φουσάτον ἱ,.. φουσάτον 5. 2. ὧς ἐν 
ὀλίγῳ το ρεΐ: ὡς ἐν ὁλήγω Ὁ. οἀφεμηξ 1.85. 3. ᾿Οτμαλήδων :ογίῤεΐ: 
ὁτμαλήδων Ὁ. Ἰομαλήδων 1,8. 4. Οὐζοὺν 5: οὐζοῦν ὯΙ. 5. ᾿Ατζά- 

μιδων 1,5: ἀτζάμηδων Ὦ. 6. καὶ 1.5: αἀἶδεεί Ὦ. ἡ. γεναμένης Ὁ: 

γενομένης 15. 9. 275 »ηαγρίρς ἱ,: Περὶ πατριάρχουσοσ κῦρι “εγίῤὝεί: κύρι Ὦ. 

κῦρις 1,5. 10. οὖν Ὁ: οἶδε. 1.5. ἐφάνη Ὁ: ἐνεφάνη 1,8. τι 1,5. 

τίς Ὁ. 11. ἐκ ὯΙ,: ἐκ τῆς 8. 13. χιλιάδες Ὁ. χιλιάδας 1,9. 

ἑπτακόσια Ὁ: πεντακόσια 1,5. 14. αὐτὸν Ὧ: αὐτῷ 1,5. κῦρι το» ἵεὲ: 
κύρι Ὁ. κῦρ 1.8. 19. ἔπιπτε 1.5: ἔπιπτεν Ὦ. χειρῶν Ὁ: χειρῶν 
αὐτοῦ 1,5. 21. ᾿ἀλλογλωττίας 58: ἀλλογλωττείας ὯΙ, 22. τις 1.5: 

τίς Ὁ. αὐτὸν Ὁ: αὐτῷ 1,5. 24. ἔβαλον αὐτὸν Ὁ : ἔβαλλον 1,8. 
καὶ 1: οἷεεεέ Ὁ. 
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ἐποίησαν πατριάρχην τὸν μέγαν ἐκκλησιάρχων, μετονομά- 
σαντες αὐτὸν Μάξιμον. 

Ἔν ἔτει δὲ ς. οη΄ ποιήσας μάχην μετὰ τῶν Βενετίκων, 
πορευθεὶς ἔκ τε γῆς καὶ θαλάσσης, ἔλαβε τὴν Εὔριπον, ὡς 
οὐκ ἠθέλησε προςκυνῆσαι αὐτὸν, ἀπέκτεινε δὲ πάντας ἄνδρας κα 
ἀπὸ δωδεκαετοῦς καὶ ἀνωτέρω. ἤΑρας δὲ καὶ τὸ Φτελίον καὶ 
τὸ Γαρδίκιον, ἄοικα γὰρ καταλείψας αὐτὰ, πάντα τὸν λαὸν 

ἔφερεν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὁμοίως καὶ τῆς Ἑὑρίπου 
γυναῖκάς τε καὶ παῖδας λαβόντες αἰχμαλώτους πλῆθος 5. δ8δ 
πολὺ ἦλθον ἐν τῇ Πόλει μετὰ νίκης. Γέγονε δὲ τῷ αὐτῷ το 
ἔτει θανατικὸν μέγα καὶ ἐξαίσιον, οἷον οὐκ ἐγένετο ἐν 
πλείστοις ἔτεσιν. Ἑλθόντες γὰρ ἀσυνήθεις αἰχμάλωτοι ἐκ 
διαφόρων τόπων, γέγονε τοσούτη φθορὰ, ὡς οὔκ ἐστι δυνατὸν 
διηγήσασθαι. 

Καὶ πάλιν μετ᾽ ὀλύγων πορευθεὶς ἔλαβε τὸν Καφᾶν, τοὺς τς 

Θεοδώρους, τὴν Γοτθίαν καὶ πᾶσαν τὴν ἸΠερατίαν ἄνευ 
πολέμου τινὸς, καὶ ἔφερεν αὐτοὺς σουργούνιδας" οὐ «γὰρ 
ἡσύχασε κἂν ἔτος ὃν οὗτος ὁ ἀλιτήριος καὶ φθορεὺς τῶν Χρι- 
στιανῶν, ἀλλ᾽ ὥςπερ ἀγέλας προβάτων ἔφερε κατ᾽ ἔτος τοὺς 
ταλαιπώρους Χριστιανοὺς, τοὺς μὲν πωλῶν, τοὺς δὲ χαρίζων" 20 
τῆς ἀνοχῆς σον δέσποτα παντοκράτωρ' οὐ γὰρ ἠστόχησέ 
που ὁ ἄνομος, εἰ μὴ μόνον πρὸ καιροῦ πορευθεὶς ἐστράτευσε 
κατὰ τὸ Μπελιγράδι, ὅτε καὶ προςεκύνησεν αὐτῷ πᾶσα ἡ 
Σερβία. Ἔν δὲ τῷ Μπελιγράδι πορευθεὶς, ἠφάνισαν αὐτοῦ 

1. μετονομάσαντες ὃ: μετ᾽ ὀνομάσαντες Ὁ. μετωνομάσαντες 1,. 8. 7" 

»αγρίμε 1,: Περὶ βασιλέως. δὲ Ὡ: αἶξεεέ 1,8. ,5᾽ οη ὍΙ,: ἢγοη' 5. 
ποιήσας Ὁ: ποιήσαντες 1,5. 4. τὴν Εὔριπον 1.5: τὸν εὔρηπον Ὦ. 

ὡς Ὁ: ἢ 1.5. 5. ἀπέκτεινε 1,5: ἀπέκτεινεν Ὦ. 6. δωδεκαετοῦς 
σεγέβεΐ : δωδεκαξτοῦς Ὁ. δεκαετοῦς 1,5. Φτελίον “ογῤεὙὲ: φτελῖον Ὦ. 
φτέλιον 1.5. ἡ. ἄοικα γὰρ Ὦ:: καὶ 1,5. 8. ὁμοίως 1,5 : ὅποιος Ὁ. 
9. αἰχμαλώτους Ὁ : αἰχμαλώτων 1.5. 12. ἔτεσιν σογέῤεϊ: ἔτεσι Ὧ1,8. 
13. οὔκ ἐστι τογίῤεί: οὐκ ἔστιν Ὁ. οὐκ ἔστι 1,5. 16. μετ ὀλί- 
γῶν πορευθεὶς τογίῤηί: μετ ὁλήγων πορευθεῖς Ὁ. πορευθεὶς μετ᾽ ὀλίγον 1,3. 
17. καὶ 1,5: ἀφ: Ὦ. σουργούνιδας Ὁ: σεργούνιδες 1,5. 18. ἡσύχασε 
κἂν Ὁ: ἡσύχασεν 1,8. 21. ἠστόχησέ που ὃ: ἠστόχησε ποῦ ἵ,: ἡστόχησεν 

που ὮὉ. 22. πρὸ καιροῦ πορευθεὶς 1): πορευθεὶς πρὸ καιροῦ 1,5. ἐστρά- 
τευσε 1.5: ἐστράτευσεν Ὦ. 13. κατὰ τὸ Ὁ: ἐν τῷ 15. ΜΜπελιγράδι Ὁ: 

Πεληγράδη 1,.. Πεληγράδι 5ϑ.(. 2414. Σερβία 58: σερβεία ὯΙ. Μπελεγράδι 
Ὦ : πελιγράδη 1,.. πεληγράδι 8. ἠφάνισαν 15: ἠφάνισεν ὮὋ. 

1,. Ε. 3 
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πᾶσαν τὴν ἀποσκενὴν καὶ τὰς σκηνὰς, καὶ, τὰ ἄρματα καὶ 
ἵππους καὶ καμήλους ἀφέντες πάντα, ἔφνγον" ὁ δὲ τρόπος 
τοῦ ἀφανισμοῦ γέγονεν οὕτως. Ὃ στρατηγὸς ὁ Ἴαγκος, 
ἀκούσας, ὅτι παρακάθηται ὁ αὐθέντης τὸ κάστρον, ἐλθὼν 

ς κρυφίως μετὰ τριςχιλίων ἀνδρῶν, εὑρέθη ἐντός" ἀρματώσας 
δὲ αὐτοὺς, ἔβαλεν ἐν οἴκοις, παραγγείλας αὐτοὺς τοῦ μὴ 
ἐξελθεῖν ἕως οὗ ἀκούσωσι τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος. ᾿Εὐποίη- 
σαν οὖν οὕτως, αὐτὸς δὲ ἐκάθητο ἐν ὑψηλῷ τόπῳ, θεωρῶν τὰς 
μηχανὰς ἅςπερ εἰργάζοντο. Χαλάσαντες γὰρ τὰ τείχη μετὰ 

το τῶν σκευῶν, θέντες κλίμακας ἀνέβαινον ἐκ τῶν χαλαστριῶν" 

πλῆθος πολὺ εἰςήεσαν δήνοντες καὶ αἰχμαλώτους, αὐτὸς δὲ 
ἐκάθευδεν: ὅτε δὲ ἥρπαζον παῖδας καὶ γυναῖκας τοῦ ἐξέρ- 
χεέσθαι, κρούσας τὴν σάλπυγγα, εὐθέως ἐξῆλθον οἱ ἐν τοῖς 
οἴκοις μετὰ τῶν ἁρμάτων, καὶ ποιήσαντες ἀλαλαγμὸν ὥρμησαν 

16 κατὰ τῶν Τουρκῶν, αὐτοὶ δὲ ἦσαν οἱ πλείονες ἐν τοῖς οἴκοις 

ἁρπάζοντες καὶ λεηλατοῦντες" φεύγοντες γὰρ διωκόμενοι τοὺς 
5. δ86 μὲν ἀπέκτεννον, τοὺς δὲ ἐκρήμνιξον ἐκ τῶν ] τειχῶν. ᾿Ιδόντες 

γὰρ οἱ ἐν ταῖς σκηναῖς τὴν ἀθρόαν μεταβολὴν καὶ ὅπως 
διώκονται ὑπὸ τῶν Οὐγγρῶν, ἀφέντες πάντα ἔφυγον, μὴ 

20 θεωροῦντες τὸν ὄπισθεν. Τοσοῦτον γὰρ ἐδίωκον αὐτοὺς, ὡς 
καὶ τὰς σκευὰς αὐτῶν γομίσαντες ἔρριπτον κατ᾽ αὐτῶν" 
ἀφέντες γὰρ τὸν τοσοῦτον βιὸν καὶ ἄρματα καὶ σκηνὰς, 
λαβόντες αὐτὰ κατέκαυσαν ἐν πυρὶ, μὴ καταδεξάμενοι ἄραί 
τι ἐξ αὐτῶν. Αἰσχυνθεὶς οὖν καὶ νικηθεὶς ὑπέστρεψεν' 

ἃς ὕστερον δὲ μετὰ τὸ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ Καφᾶ μετὰ παραδρομὴν 
Οοὰ. 805: ἐτῶν δύο ἔστειλε τὸν Μεσὶκ μπασίαν ἔκ τε στερεᾶς καὶ 

4. πάντα Ὁ: ἀφ: 1,5. 8. Ἴαγκος 1,5: ἰάγγος Ὦ. 5. ἀνδρῶν 
Ὦ: ἀνθρώπων 1,5. 6. ἔβαλεν Ὦ: ἔβαλλεν 1.5. ΄ αὐτοὺς Ὦ : 
αὐτοῖ 1.5. 9. μηχανὰς ὮὉ: μαγκανίας 1. μαγγανίας 8. αξεπερ Ὁ: ἄς 1,5. 

11. πλῆθος Ὁ) : χαλάσαντες πλῆθος 1,8. εἰτήεσαν ὃ: εἰσίεσαν ὮΪ,. 
δήνοντες Ὁ: δείνοντες 1,.. δένοντες 5. καὶ ὨΪ,: καὶ τοὺς 8. 12. ἐκάθευδεν 

1,5: ἐκάθευδε Ὁ. 16. λεηλατοῦντες ὃ: λεϊλατοῦντες Ὁ], 1. ἀπέ- 
κτεννον σογέβοί: ἀπέκτενων Ὁ. ἀπέκτενον 1.5. ἐκρήμνιζον Ὁ. ἐκρέμνιζον 1.8. 
109. οὐγγρῶν τεγέῤεί: οὐγκρῶν Ὧ1,5. 10. θεωροῦντες Ὧ9: θεοροῦντες ἴ,. 

τὸν σογέῤηῖ: τῶν Ὦ. τοὺς 1,8. 41. σκενὰς 1.8 : σκοτὰς Ὦ. γομίσαντες 
σογβεῖ: γομήσαντες Ὁ. γεμήσαντες 1.,, γεμίσαντες 8. 242. βιὸν Ὁ : 
βίον 1.5. ἅρματα ὯΘ: ἅρματα 1,. 13. ἄραί τι “γέρε: ἄραι τὶ Ὦ, 
ἄραι τι 1.5. 46. ἔστειλε 1.5: ἔστειλεν Ὁ. Μεσὶκ (μεσϊκ) ὮΡ : μεσκὴ ἴὰ 
Μεσκὴ 5. μπασίαν Ὦ: πασιὰ 1, πασιᾶ 5. 
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θαλάσσης μετὰ δυνάμεως πλείστης κατὰ τῆς Ῥόδου" οὐ γὰρ 
ἴσχυσαν λαβεῖν αὐτήν. Χαλάσαντες γὰρ μέρη τινὰ τοῦ 
κάστρου μετὰ σκευῶν, ὥρμησε τὸ πλῆθος εἰςελθεῖν" οἱ γὰρ 
Ῥόδιοι, ποιήσαντες ἔνδοθεν τῶν χαλαστριῶν χάνδακας, 
ἐσκέπασαν αὐτοὺς μετὰ χώματος, καὶ ἀπῆλθον κρυβέντες. ς 
Ἰδόντες δὲ οἱ Τοῦρκοι τὰς χαλάστριας ἄτερ ὄχλου, ὥρμησαν 
μετὰ ἀλαλαγμοῦ, μὴ νοήσαντες τὸ δρᾶμα" ἐν γὰρ τοῖς πυθμέσι 
τῶν χαντάκων θέντες σούβλας ὀρθίας καὶ λόγχας, ὡς γὰρ 
εἰτῆλθον μετὰ ἀλαλαγμῶν, θέντες καὶ σκῆπτρον ἔδραμον 
ἐντὸς τοῦ κάστρον. ᾿Απεσπάσθη οὖν τὸ χῶμα, καὶ ἔπεσον τὸ 
οἱ εἰςελθόντες ἅπαντες ἐντὸς τῶν χαντάκων, οἱ μὲν σφαγέντες, 
οἱ δὲ κρημνισθέντες. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ ἔξω καὶ ἰδόντες 
τί γέγονεν εἰς τοὺς εἰςελθόντας, οὐδεὶς ἐτόλμησεν εἰςελθεῖν, 
ἀλλ᾽ ἔφυγον ὄπισθεν, ὑπέστρεψαν δὲ κενοὶ μηδὲν ἰσχύ- 
σαντες. Ὑ 

"." Πατριαρχεία τοῦ κῦρ Μαξίμου "." ΠΠατριαρχεύοντος δὲ 
τοῦ κυροῦ Μαξίμου τοῦ λογίου, τὰ τῆς ἐκκλησίας ἅπαντα 
εἰρηνικῶς διέκειντο, παυσαμένων πάντων τῶν σκανδάλων. 
Ἑποίμαινε γὰρ τὸ ποίμνιον ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου, Ἐρβ. νἱ. 4 
διδάσκων καθ᾽ ἑκάστην Κυριακὴν ἐπὶ ἄμβωνος. Ὕπῆρχε γὰρ 20 
λογιώτατος καὶ ἡδὺς ἐν τῷ λέγειν, ἔχων πλάτος γλώσσης ὡς 8. δδ᾽ 
οὐδεὶς τῶν τότε εὑρισκομένων φιλοσόφων. ἸΤοσοῦτος γὰρ ἦν 
ὡς καὶ, ἡ φήμη αὐτοῦ μέχρι καὶ τῆς τοῦ κρατοῦντος ἀκοῆς 
φθάσασα, ἔστειλε ζητῶν παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ἐξήγησιν τοῦ ἁγίου 
τῆς πίστεως ἡμῶν συμβόλου" ὃς καὶ γράψας καὶ ἐξηγησά- 25 
μενος ἀπέστειλεν αὐτὸ πρὸς αὐτὸν, θεολογικῶς καὶ τεχνικῶς 
αὐτὸ συγγραψάμενος. Ὕπῆρχον γὰρ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις 

1. οὐ γὰρ Ὅ: καὶ οὐκ 1,5. 4. ἴσχυσαν 1,: ἴσχυσαν Ὦ. ἴσχυσεν 8. 
6. χαλάστριας Ὁ): χαλαστρίας ἴ,5. ἡ. δρᾶμα 8: δράμα 1). δράμη 1,. 
8. σούβλας Ὁ: σούγλας 1,5. ὀῤθίας τεγέῤτέ: ὀρθυίας 1). ὄρθείας 1,5. 
8, 9. ὡς γὰρ εἰτῆλθον Ὁ): εἰξελθόντες 15. ο. ἀλαλαγμῶν Ὁ: ἀλαλαγμοῦ 1,5. 

11. κρημνισθέντες ὃ: κρυμγησθέντες Ὁ). κρυμνισθέντες 1,. ἰδόντες Ὦ: 

μαθόντες 15. 13. τί γέγονεν Ὁ): τὸ γεγονὸς 1.3. τό. Πατριαρχεία (πατρειαρ- 
χεῖα) τοῦ κῦρ (κὺρ) Μαξίμου Ὁ : ἀεεωρ 1.3. 75 »ιαγρέηφῖ,: Περὶ πατριάρχου. 
δὲ Ὁ): ἐἰετί 1,8. 1. κυροῦ Ὁ: κῦρ 1.5. λογίου Ὁ : Παλαιολόγου 1,. 
Παλαιολόγου (ἐξ) 8. 190. ἐποίμαινε 8: ἐποίμενε ὮΙ, γὰρ Ὦ: αἶδεεί 1,5. 
10. ἐπὶ ὉΙ,: ἐπ᾿ 5. 413. ἀκοῆς 1.5: ἀκωαῖς Ὁ. 414. ἔστειλε “εγἐῤεΐ: ἔστειλεν 
Ὦ. ὃς καὶ στέλνει 1,5. 46. αὐτὸ 1,35: αὐτὸν Ὁ. αὐτὸν Ὦ: αὐτοὺς 1,3. 
καὶ 1,5: γὰρ καὶ Ὁ. 17. συγγραψάμενος 1,5 : συγραψάμενος Ὦ. 

3-“ 2 
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νέοι εὐγενέστατοι ἐντὸς τοῦ σαραγίου ἔκ τε Ἰόλεως καὶ 
Τραπεζοῦντας, ἐξ ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ τοῦ ᾿Αμηρούτζη υἱὸς ὁ 
Μεεμέτμπεϊς, λογιώτατος καὶ ἑλληνικῶς καὶ ἀραβικῶς" 
τοσοῦτος γὰρ ἦν' ὃς καὶ ὁρισμῷ τοῦ κρατοῦντος μετεγλώτ- 

Οοά. 808 ν τισε τὰ ἡμέτερα βιβλία εἰς τὴν τῶν ᾿Αράβων | γλῶτταν, 
6 γράψας αὐτὰ ἀκριβέστατα. Ὁ γὰρ αὐθέντης ἀεὶ οὐκ ἐπαύ- 
σατο ἐρωτῶν τὰ τῆς πίστεως ἡμῶν μυστήρια παρ᾽ αὐτῶν" 
ἔμαθε γὰρ σὺν ἄλλοις καὶ περὶ τοῦ ἀφορισμοῦ, ὅτι οἱ τῶν 
Χριστιανῶν ἀρχιερεῖς τοὺς ἀφορίσαντες ἐν πταίσμασι καὶ 

το φθάσαντες τελευτῆσαι τοὺς τοιούτους ἡ γῆ οὐ διαλύει, ἀλλὰ 
μένουσι τυμπανίαι μέλανες μέχρι καὶ χιλίων ἐτῶν. ᾿Ακούσας 
οὖν τοῦτο ἐθαύμασεν" ἐρωτήσας δὲ αὐτοὺς, ὅτε δύνανται πάλιν 
οἱ ἀφορίσαντες λῦσαι αὐτούς; Εἷπον οὖν, ὅτι δύνανται. Διε- 
μηνύσατο οὖν εὐθέως τὸν πατριάρχην τοῦ εὑρεθῆναι ἄνθρωπον 

15 τὸν πρὸ καιροῦ ὄντα ἐν τῷ βάρει τοῦ ἀφορισμοῦ. ᾿Ἐν ἀπορίᾳ 
οὖν γενόμενος ὁ πατριάρχης μετὰ τῶν κληρικῶν ποῦ ἂν εὑρέθη 

ὁ τοιοῦτος, ἐζήτησαν διορίαν ἡμερῶν, ὅπως ἐρευνήσαντες 
εὕρωσι τὸν τοιοῦτον. ᾿Ἐνθυμηθέντες γὰρ ὡς πρὸ καιροῦ 
ὑπῆρχέ τις γυνὴ πρεσβυτέρισσα ἔμπροσθεν τῶν πυλῶν τῆς 

20. Παμμακαρίστου, ἦν γὰρ ἀσελγὲς γύναιον, ἐκ γὰρ τοῦ κάλλους 
αὐτῆς ἔσχε πολλοὺς ἐραστάς" ἔλεγχομένη οὖν ὑπὸ τοῦ πατρι- 
άρχου ἔρριψε μῶμον κατ᾽ αὐτοῦ συκοφαντήσας αὐτὸν ὡς 

ἐσυνεγένετο μετ᾽ αὐτῆς, ἐλέγχων αὐτὸν φανερῶς" τῆς φήμης 
οὖν πανταχοῦ διασπαρείσης, οἱ μὲν ἐπίστευον, οἱ δὲ ἠπίστουν" 

25 οὐκ ἔχων δὲ ὅ τι καὶ δράσειεν, ἐν μιᾷ τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν 
5. δ88 ἐξεφώνησε βάρος ἀλύτου Ϊ ἀφορισμοῦ κατὰ τῆς συκοφαντη- 

2. ᾿Αμηρούτζη Ὦ: ᾿Αμουρούτζη ὁ 1,5. 8. Μεεμέτμπεϊῖς Ὁ: 

Μεχεμέτμπεϊς 1,5. 4. τοσοῦτος γὰρ ἦν ὉΤ,: ο»εΐσίξ 8. μετε- 
γλώττισε 8: μετεγλωττησε ἱ,., μετεγλώττησεν Ὦ. 5. ᾿Αράβων 5: 
ἀρράβων Ἷ,. 6. ἀεὶ 5: ἀεὶ 1,.. ἐπαύσατο Ὁ: ἐπαύετο 1,5. 
9. ἀφολίσαντες Ὁ: ἀφορίσαντας 1,5. 10. τελευτῆσαι «ογῤεὶ: 
τελευτήσασι Ὦ. τελευτήσουσι 1,5. 11. τυμπανία 1,5: 

τυμπανίαις Ὦ. 12. ἐθαύμασεν 1,5: ἐθαύμασε Ὃ. ὅτι Ὁ: 

εἶπεν ὅτι 1,5. 16. τὸν [,5: τοῦ Ὦ. τό. τῶν 1,3: τὰ τῶν Ὦ. 
εὑρέθη (εὐρέθηγη Ὁ : εὑρεθῇ 1,5. 1. διορίαν 1,5: οὖν διορίαν Ὦ. 
19. πρεσβυτέρισσα 5: πρεσβυτέρησα ὮΤ.. 21. οὖν 15: οἄδεεέ Ὦ. 

22. συκοφαντήσας Ὁ: συκοφαντήσασα 1,5. 23. ἐσυνεγένετο Ὦ : συνεγέ- 

γετο 1,5. ἐλέγχων Ὁ : ἤλεγχε γὰρ 1.5. 14. διασπαρείσης ὮΪ,: 

διασπαρες 35. 4115. τῶν 05: οὖν τῶν Ὁ. 56. ἐξεφώνησε Ὁ : ἐξεφώνησεν 1,5. 
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σάσης αὐτον. ᾿Ενθυμηθέντες γὰρ αὐτήν' ἦν γὰρ πρὸ καιροῦ 
τεθνηκυῖα." καὶ ἀνοίξαντες τὸ μνῆμα αὐτῆς, εὗρον αὐτὴν 
σώαν, μηδὲ τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχας πεσούσας" ἦν γὰρ 
μεμελανωμένη καὶ ὠγκωμένη τυμπάνου δίκην καὶ ἀξία 
δακρύων. Διεμηνύσαντο γοῦν πρὸς τοὺς σταλέντας, καὶ ς 
ἀνέφερον αὐτὸ τὸν αὐθέντην: ὥρισε δὲ ἵνα πορευθέντες ἐκ 
τῶν ἰδίων ἀνθρώπων θεωρήσωσιν αὐτήν. ᾿Επορεύθησαν δὲ 
καὶ ἰδόντες αὐτὴν ἐξεπλάγησαν, καὶ πορευθέντες ἀνήγγειλαν 
ὡς εἶδον αὐτήν. Στείλας δὲ καὶ ἑτέρους ἄρχοντας μετὰ τῆς 
βούλλας αὑτοῦ, ἔβαλον αὐτὴν εἰς ἕν τῶν παρακκλησίων, το 
] βουλλώσαντες αὐτό. Τάξας δὲ ὃ πατριάρχης ἡμέραν καθ᾽ (οὰἁ. 80ε τ: 
ἣν ἔμελλε λειτουργῆσαι ὅπως μηνύσῃ αὐτοὺς ἵνα ἐξέλωσιν 
αὐτὴν, ἔγραψεν οὖν καὶ συγχωρητικὸν γράμμα. ᾿Ελθόντες 
γὰρ οἱ ἐκ τοῦ αὐθεντὸς ἐξέωσαν αὐτὴν, καὶ, γεναμένης τῆς 
θείας λειτουργίας, στὰς ὁ πατριάρχης μετὰ δακρύων ἀνέγνωσε τς 
τὸ τῆς συγχωρήσεως γράμμα, καὶ παρευθὺς, ὦ τοῦ θαύματος" 
ἐν γὰρ τῷ ἀναγινώσκειν τὸν πατριάρχην τὸ τῆς συγχωρήσεως 
γράμμα, αἱ ἁρμονίαι τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν αὐτῆς ἤρξαντο 
διαλύεσθαι, ὡς καὶ οἱ ἐγγὺς τῶν λειψάνων ἑστῶτες ἤκουον 
τὰς τῶν ἁρμονιῶν διαλύσεις κτύπους ἐκπέμποντας.. Μετὰ δὲ 20 
τὴν. τελείωσιν τῆς θείας λειτουργίας, ἄραντες πάλιν τὸ λεί- 
ψανον, ἔθηκαν αὐτὸ ἐν τῷ παρακκλησίῳ, σφραγίσαντες αὐτὸ 
ἀσφαλῶς" μετὰ δὲ παραδρομὴν ἡμερῶν τριῶν, ἐλθόντες καὶ 
ἀνοίξαντες τὰς σφραγῖδας, εὗρον αὐτὴν τελείως λυθεῖσαν καὶ 
χωρισθεῖσαν, καὶ ἰδόντες ἐξεπλάγησαν. Πορευθέντες οὖν 25 
ἀπήγγειλαν τῷ αὐθέντῃ ὅσα εἶδον, καὶ ἀκούσας ἐθαύμασε 

4. αὐτῆς ὉΪ,: αὐτῶν 8. 8. σώαν 8: σῶαν ὍΙ,. 4. ὠγκωμένη 

5: ὀγκομένη Ὁ. ὀγκωμένη ἴ,. 4. 5. ἀξία δακρύων ὯΙ,: ἀξιοδάκρυτος 8. 
5. διεμηνύσαντο γοῦν 1): διεμηνύσατο γὰρ 1.5. 6. αὐτὸ 1,5: αὐτοῖ Ὁ. 

ὥρισε 5: ὅρισε 1,.. ὄρισεν Ὦ. Ἴ. θεωρήσωσιν 1.5: καὶ θεωρήσωσιν Ὦ. 
8. αὐτὴν Ὁ: ἄζε:έ 1,8. ἀνήγγειλαν Ὠ : ἀπήγγειλαν Ϊ,. ἀνήγγειλον 8. 
9. στείλας 1.5: στεῖλαι ἢ. το. βούλλας “ογἱῤεέ: βούλας Ὁ). βουλῆς 1.5. 
παρακκλησίων τοϑ ἐρεῖ: παρακλησιῶν 1)ὴ. παρακλησίων 1,. παρεκκλησίων 8. 

11. βονλλώσαντες 8: βουλώσαντες Ἰ,. βουλόσαντες Ὦ. 13. ἔγραψεν 85: 

ἔγραψαν ὯΙ,. 14. ἐκ Ὁ: οἶδε: 1,8. 1Ι6. καὶ παρευθὺς 1.5: ἀδεων ὮὉ. 

17. τῷϑ: τὸ ὨΙ,. 18. καὶ τῶν 1: τῶν Ὦ. 20. ἐκπέμποντας 1.5: 
ἐκπέποντε:ς Ὁ. 21. λειτουργίας Ὁ: ἱερουργίας 1,5. πάλιν 1.5: πάλι Ὦ. 
42. παρακκλησίῳ 50», ͵ρεέ : παρακλησίῳ Ὁ1.35. 44. σφραγῖδας 8: σφραγίδας 1.. 

σφραγήδας Ὦ. 46. ὅσα Ὁ: ὅσα τε 1,8. εἶδον ὃ: ἴδον 1,.., ἰδῶν Ὦ. 
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καὶ ἐξεπλάγη, πιστεύσας, ὅτι ἐστὶν ἀληθὴς ἡ τῶν Χριστιανῶν 

πίστις. 
5.89. Ἢν γὰρ φοβερώτατος ὡς οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιϊλέων" 

ἔτρεμον γὰρ οἱ μεγιστᾶνες αὐτὸν πάντες" οὐ γὰρ ἦν προσω- 
ς ποληψία ἐν αὐτῷ. Ἦν δὲ καὶ εὐεργετικὸς, ἠγάπα δὲ καὶ 
τοὺς σοφοὺς, οὐ μόνον τοὺς ἐκ τοῦ γένους αὑτοῦ, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς ἐξ ἡμῶν. Διῆγε γὰρ τὴν ἡγεμονίαν μετὰ γνώσεως" οὐ 
γὰρ ἐλάνθανεν αὐτόν τι τῶν ἐν τῇ ΠΠόλει γενομένων μέχρι 
καὶ μικρᾶς ὑποθέσεως" περιπατῶν γὰρ νυκτὸς ἀγνοούμενος 

τὸ ἐμάνθανε τὰ γενόμενα" οὐδὲ γὰρ καὶ αὐτὰς τὰς τῶν ἐπιστη- 
μῶν ἐργασίας ἀφῆκεν ἀνεξετάστους πῶς γίνονται καὶ τί ἐστι 
τὸ κέρδος τῶν ἐργαζομένων αὐτάς" σοφὸς γὰρ ὧν οὐκ ἀφῆκέ 
τι ἀνεξέταστον. Ἔμαθε δὲ καὶ ὅπως οἱ Ῥωμαῖοι οἱ ψάλται 
γράφουσι τὰς τῶν μελῳδούντων φωνάς. “Ὥρισεν οὖν ἵνα 

15 τρωγῳδήσῃ τις Πέρσης ὅνπερ εἶχεν αὐτὸν ἐκλεκτὸν ἐπι- 
Οοὰ. δϑ0ὲν στήμονα. ᾿Ἔπραγῴδει οὖν ἐκεῖνος τὸ τεσνίφι, [] ὁ δὲ κῦρι 

Γεράσιμος καὶ Γεώργιος ὁ ψάλτης ἔγραφον τὰς φωνάς. 
ἸΤελειώσαντες δὲ καὶ σχηματίσαντες. αὐτὸ, ὥρισεν ὅπως 
ψάλωσι καὶ αὐτοὶ ἔμπροσθεν τοῦ αὐθεντὸς τὸ αὐτὸ τεσνί- 

20 φιον, ὄντος καὶ τοῦ Πέρσου ἐκεῖ. "ἜἜψαλον γὰρ αὐτὸ καὶ 
ὑπὲρ τὸν τραγῳδήσαντα πρώην. Ἤρεσε γὰρ αὐτὸν καὶ 
ἀποδέχθη καὶ ἐθαύμασε τὴν τῶν Ῥωμαίων λεπτότητα" 
ἔδωκε δὲ αὐτοὺς δωρεᾶς, καὶ ὥρισεν ὅτε ὃ ἂν αἰτήσωσι 
δώσουσιν αὐτοῖς" ὁ δὲ Πέρσης πεσὼν προςεκύνησεν αὐτοὺς, 

25 ἐκπλαγεὶς τὸ παράδοξον. Τοιοῦτος γὰρ ἦν ἐν γνώσει καὶ 

3. 75π »ιαγρίη 1,: Περὶ βασιλέως. 0. μόνον Ὁ: μόνον δὲ 1,3, αὑτοῦ 

φεγέῤε: αὐτοῦ Ὁ1.,5. 8. αὐτόν τι 8: αὐτὸν τί ὮΙ, 0. ἀγνοούμενος Ὦ: 
ἰδεῖ: 1,5. Ιο. ἐπιστημῶν Ὦ:: ἐπιστημόνων 1,5. 11. ἀνεξετάστους 1,5: 

ἀνεξετάστος Ὁ. τί ἐστι 1.5: τὶ ἐστὶ ὉὮΞς 11, 13. ἀφῆκέ τι 1,5: αφῆκεν τί Ὁ. 
14. ὥρισεν οὖν Ὧ:: ὥρισε γοῦν 1.5. 15. τι4 1.5: τίς Ὁ. ἐκλεκτὸν 9: 
ἐκκλεκτὸν Ὧ1.. τό. τεσνίφι τοτὲ: τεσνήφη Ὦ. τεσνέαιον 1,5. κῦρι 

φογέρολ: κύρι Ὁ: κῦρ 1,5. 18. σχηματίσαντες ὃ : σχηματήσαντες ὍΙ, 
ὥρισεν 5: ὄρισεν ὍΙ,. 19. ψάλωσι Ὁ: ψάλλωσι 195. αὐθεντὸς Ὁ: 
αὐθέντη 1,8. τεσνίφιον εν ἐβτ]: τεσνήφιον Ὦ)Σ. τεσνέαιον 1,3. 

40. ἔψαλον “εγέῤηέ: ψάλων Ὦ. ἔψαλλον 9. αὐτὸ Ὁ: καὶ αὐτοὶ 1.5, 
421. ἤρεσε 1,5: ἥρεσεν Ὦ. γὰρ αὐτὸν Ὁ: τῷ βασιλεὶ 1,5. 
11. ἀποδέχθη Ὦ: ἀπεδέχθη 15. 413. ἔδωκε 1.5: ἔδωκεν Ὁ. αὐτοὺς Ὁ: 
αὐτοῖς 1.5. ὅτι ὃ ἂν αἰτήσωσι δώσουσιν :εὐἐῤεὝὶ : ὅτι ἂν ὁτήσωσι δώσωσιν Ὁ : 

ὅ,τι ὃ ἂν αἰτήσωνται δοῦναι 1,3. 
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σοφίᾳ ὡς οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ" ἐπλάτυνε γὰρ τὰ ὅρια τῆς 
βασιλείας αὑτοῦ ἕως πάσης ᾿Ασίας καὶ Εϊρώπης. ᾿Αλλ’ 
οὖν ἔδεε καὶ αὐτὸν ἀποτῖσαι τὸ κοινὸν χρέος" οὐ γὰρ 
ὠφέλησεν αὐτὸν ἡ τοσούτη εὐτυχία, ἀλλ᾽ ὡς ἄνθρωπος καὶ 
αὐτὸς χοϊκὸς ἔδωκε τέλος ἐν ἔτει -- πη. ς 

Βασιλεία σουλτὰν Μπαγιαζὴτ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 
Ἔλαβε δὲ τὴν ἡγεμονίαν ὁ νἱὸς αὐτοῦ σουλτὰν Μπαγια- 

ξίτης, ἔχων καὶ ὅτερον ἀδελφὸν τὸν Τζὲμ σουλτὰν, ὃς ἡγεμο- 
νεύων ἦν ἐν τῇ Μαγνησίᾳ, ὁ δὲ Μπαγιαζίτης ἦν ἐν τῇ 
᾿Αμασείᾳ. ᾿Απέθανε γὰρ ὁ αὐθέντης οὐκ ἐντὸς τῆς Πόλεως, το 
ἀλλ᾽ [ ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ πλησίον Νικομηδείας" ἐκστρατεύσας 8. δ90 
γὰρ ἦν, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδέ τις ὅθεν ἐβούλετο. Ἔσχε γὰρ ὁ 
σουλτὰν Μπαγιαζίτης υἱὸν μικρὸν ὀνόματι ἸΚουρκοὺτ 
Τζελεπτῆ, εὑρεθέντος ἐντὸς τῆς Πόλεως. ᾽Ἑποίησαν οὖν 
διωγμὸν οἱ Γενίτξαροι ἐντὸς τῆς Πόλεως οὐ τὸν τυχόντα, 15 
ἀπέκτειναν δὲ καὶ ἕναν βεζύρην ὀνόματι Γιαγοὺπ μπασίαν. 
Ἰδόντες δὲ οὗ πρωτεύοντες, ὅτι οὐ παύεται ὁ διωγμὸς, ἀνεβί- 
βασαν τὸν παῖδα εἰς τὸν θρόνον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ οὕτως 
ἐπαύσατο ὁ διωγμός. Μετὰ δέ τινας ἡμέρας ἦλθε καὶ ὁ 
πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐπαρέλαβε τὴν βασιλείαν, τὸν δὲ υἱὸν 20 
αὑτοῦ ἔστειλεν ἐν τῇ Μαγνησίᾳ, δοὺς αὐτῷ σκῆπτρον" 
δέδωκε δὲ καὶ τὸν ἄλλον υἱὸν αὑτοῦ τὸν σουλτὰν ᾿Αχουμάτην 

4. ᾿Ασίας 1,5: ογρεέσεηε Ὦ.. Εὐρώπης ὯΒΘ᾽: εὐρόπτης 1,. 
8. ἀποτῖσαι τεγίῥεἑ: ἀποτῆσαι Ὁ. ἀποδῶσαι 1,8. 5. χοϊκὸς Ὠ5: 

χωικὸς 1. 6. Βασιλεία---αὐτοῦ 1): φγο ἀΐξ ονεξςσεῖς Τρίτος σουλτὰν 
μπαγιαζίτης ἐμ "αΡΥΙΦῚ, φμᾶς 5 ἐμ ἐεχέμ ἐχλέδεί. ἡ. (εἰ ἐπ) »α) 
Μπαγιαζίτης 1,5: μπαγιαζήτης Ὁ. 8. ὃς Ὦ: ὃ ὃς 1.5. 10. ᾿Αμα- 

σείᾳ 8: ἁμασίᾳ 1,, ἁμασία Ὦ. ᾿Απέθανε 1,5 : ἀπέθανεν Ὦ. 

11. οἷδέ τιΕ 1,5: εἷἶδὲ τὶς Ὁ. 13. Κουρκοὺτ 1.5: κορκοὺτ Ὦ. 

14- Ἰζελεπῇ τ“ογβεῖ: τζελεπή Ὁ: Τζελεπῆν 1,5. ἐντὸς τῆς Πόλεως Ὦ: 

ἐν τῇ Πόλει 15. Ρυεέ πόλεως ἐκ Ὁ οὐ τὸν τυχόντα ργέρεενε σογέβία βοεέεα 
“γα:α “2. 14, 15. ᾿Εποίησαν οὖν διωγμὸν οἱ Γενίτζαροι “εγέῤεέ: ἐποίησε οὖν 

διογμὸν οἱ γενήτζαροι Ὁ: ἀἐδεεηξ 1,5. 156. ἐντὸς τῆς πόλεως οὐ τὸν τυχόντα Ὦ : 

ἀἰεεμη 1.5. 16. ἀπέκτειναν 1.5: ἀπέκτιε Ὁ. ἕναν τογίρεί: ἔναν Ὦ. 
ἕνα 1.5. βεῖζύρην “ογίβεἑ: βιζίρειν Ὁ): βεζύριω 1,: βεζίρην 5. μπασίαν Ὦ: 
μπασι 15. 18, 19. οὕτως ἐπαύσατο Ὁ: ἔπαυσεν 1.5. 10. ἐπαρέλαβε 
8: ἔλαβε 1.8. 21. αὑτοῦ τογέῤτεὲ : αὐτοῦ 1.5. 22. δέδωκε 1,5: 
δέδοκεν Ὦ. αὑτοῦ τεγέβε: αὐτοῦ Ὧ1,5. ᾿Αχουμάτην Ὁ : ἀχουμάτι 1,. 
᾿Αχουμάτη 8. 
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τὴν ᾿Αμάσειαν, τὸν δὲ ὄτερον υἱὸν αὑτοῦ τὸν πρῶτον τὸν 
Οοά. 206. Σαχησὰχ ἔδωκεν τὴν Καραμανίαν, τὸν δὲ σουλτὰν [ἰ Μαχου- 

μούτην δέδωκε τὴν Καστάμωνην, τὸν δὲ σουλτὰν Σελήμην 
τὴν Τραπεζοῦντα" ἔσχε δὲ καὶ ἕτερον. υἱὸν τὸν σουλτὰν 

5 Μεεμέτην καὶ δέδωκε τὸν Καφᾶν, καὶ ὡς ἐν ὀλίγῳ ἐτελεύ- 
τήῆσεν. ἜἘμέρισε γὰρ πᾶσαν τὴν ᾿Ανατολὴν τοῖς υἱοῖς αὑτοῦ" 
ἅμα δὲ τοῦ ἡγεμονεῦσαι ἀπέκτεινε τὸν ᾿Αχουμὰτ μπασίαν, 
ἄνδρα πολεμιστὴν καὶ ἀνδρεῖον καὶ ἀγαπώμενον ὑπὸ πάντων 
διὰ. τὸ πολλάκις νίκας ποιῆσαι. ᾿πτέρασε γὰρ πρὸ καιροῦ 

το καὶ ἐν τῇ Πούλιςᾳ, καὶ ἠχμαλώτευσε τὸ Ὄτροντον καὶ ἑτέρας 
χώρας καὶ κάστρη, καὶ ἤνεγκε πλῆθος αἰχμαλώτων ἀνδρῶν 
τε καὶ γυναικῶν" φθονήσας δὲ αὐτὸν, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἀπέ- 
κτεινεν αὐτὸν ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει, εἶτα στρατεύει ἐν τῇ 
Μαγνησίᾳ κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 

1. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Τζήμης Τζελεπῆς, ὅτε διώκει αὐτὸν, φυγὰς 

ὥχετο' ἔχων γὰρ φούστας τρεῖς, ἐμβὰς ἐν αὐταῖς ἀπέδρασε, 
πορευθεὶς πρὸς τὸν σουλτάνον ἐν Αἰγύπτῳ, αἰτῶν ἐξ αὐτοῦ 
βοήθειαν πρὸς τὸ ἀντιμαχήσασθαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. Μὴ 
εὑρὼν γὰρ ἐξ αὐτοῦ τὸ αἰτούμενον, ἡἠτήσατο ὅπως πορευθῇ 

20 εἰς προςκύνησιν ἐν τῷ Μεκέ' ὡς δὲ οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ 
σουλτάνος οὐδὲ ἐκεῖ πορευθῆναι, φυγὼν ἦλθεν ἐν Ῥόδῳ. 
᾿Ασμένως δὲ ὑποδεχθέντες αὐτὸν οἱ “Ῥόδιοι, εἶχον αὐτὸν 

5.691 ὥςπερ τινὰ θησαυρόν. Ἔφ᾽ ὅσον καιρὸν γὰρ διῆγεν ἐν 
τῇ Ῥόδῳ οὐ διέλυπεν ἀενάως στέλνων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ πρὸς 

25 αὐτοὺς δωρεὰς, ὅπως ἔχωσιν αὐτὸν ἐν ἀσφαλείᾳ. Χρόνων 
οὖν ἀπείρων διελθόντων, μετὰ καὶ βουλῆς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

1. ᾿Αμάσειαν ὃ : ἀμάσιαν Ὦ. ἀμασίαν 1,. αὑτοῦ τεγέῤοέ : αὐτοῦ Ὦ: 

εἶοε:7 1.5. τὸν (29) ὉΙ,: αἷδέτέ 5. πρῶτον Ὧ5: πρότερον 1. 41. Σαχησὰχ 
ἔδωκεν Ὁ) : Σαχισὰχ ἔδωκε 1,3. Μαχουμούτην Ὁ: μαχουμούτιν 1... 3. δέδωκε 

1.5: δέδωκεν Ὦ. Καστάμωνην Ὁ: Καστάμονην 1.8: Σελήμην Ὁ: 
Σελήμη 1.5. 4- τὸν Ὠ: ἀδεε1.5. 5. Μεεμέτην Ὧ: μεχεμέτι 1... Μεχε- 

μέτη 8. καὶ (19) 1,5: ἐξεεξ Ὁ. δέδωκε 1,35: δέδωκεν Ὦ. }Ῥυεΐ δέδωκε 

ἐπ 1.5 αὐτῷ. 6. ἐμέρισε 8: ἐμέρησε Ὅ,. αὑτοῦ :ογέῤε᾽: αὐτοῦ 
1.5. ἡ. ἀπέκτεινε 1,5: ἀπέκτινεν Ὦ. μπασίαν Ὁ: πασιᾶ 1.5. 
10. ἠχμαλώτευσε Ἱ,: ἠἡχμαλότευσε Ὁ : ἠχμαλώτισε 9. Ἴρτροντον 1,5: 

ὄτροτον Ὦ. 11. ἤνεγκε 1.5 : ἤνεγγεν τὸ Ὦ. 15. ἸΤζήμης Τζελεπῆς Ὁ: 
πῶὲμ σουλτὰν 1,5. 20. Μεκέ Ὁ: Μεκέτι 1,5. 13. ἜφΦ᾽ ὅσον καιρὸν 
γὰρ Ὦ: καὶ ἐφ᾽ ὅσον καιρὸν 1,5. 124. ἀενάως τογίρεί: ἀένάος Ὦ.. 
ἀεννάως 1,5. στέλνων Ὁ: στέλνειν 1,5. ,6. καὶ Ὁ: καὶ τῆς 1,5. 
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ἔστειλαν αὐτὸν εἰς τὴν Γένουβαν, φοβούμενος γὰρ μήπως 
ἀποδράσας περαιωθῇ ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ καὶ προκύψῃ αὐτῷ, 
φοβούμενος τὸ πλέον ἐκ τῶν Βαρσάκιδων, οὐ γὰρ ἤθελον τὸν 
σουλτὰν Μπαγιαζὶτ τοῦ εἶναι αὐθέντην αὐτῶν, ἀλλ᾽ εἶχον 
βουλὴν καὶ μετὰ τῶν Τουλκατηρλήδων καὶ Καραμανιωτῶν, 9 
ὅπως ποιήσωσι τὸν Τζέμην αὐθέντην ἐν τῇ ̓ Ανατολῇ. Μαθὼν 
γὰρ ὁ αὐθέντης τὴν βουλὴν ἥνπερ εἶχον, διεμηνύσατο τοὺς 
Ῥοδίους, καὶ ἔστειλαν αὐτὸν εἰς τὴν ἐνδοτέραν τῶν Ἰταλῶν 
ἐπαρχίαν, ] τέλος καταντήσας ἐν Ῥώμῃ. ὌΟντος δὲ αὐτοῦ Οοά. ϑ0δῪ 
ἐκεῖ, διεμηνύσατο ὁ αὐθέντης πρὸς Βενετίκους, ἔσχε γὰρ το 
ἄκραν φιλίαν μετ᾽ αὐτῶν, ὅπως ποιήσαντες τρόπον φαρμα- 
κεύσωσιν αὐτὸν, ὃ καὶ ἐποίησαν. Στείλαντες γὰρ ἕνα τῶν 
ἀρχόντων πρὸς αὐτὸν πάνυ ἐπιτηδειότατον, ἐπιστάμενον 
ἀκριβῶς τὴν τῶν ᾿Αράβων διάλεκτον, φιλίαν γὰρ ὑποκριθεὶς, 
ἐσθίων καὶ πίνων ἦν καθ᾽ ἑκάστην μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ μὴ νοήσας 15 
τὸ δρᾶμα, ἀπέκτεινεν αὐτὸν μετὰ φαρμάκου, καὶ ἔφερον τὸν 
νεκρὸν αὐτοῦ ἐν τῇ Προύσᾳ μετὰ χαρισμάτων πολλῶν ὧνπερ 
ἔστειλε πρὸς Βενετίκους. Καὶ ποιήσας ἄκραν φιλίαν μετ᾽ 
αὐτῶν γέμουσαν δόλου, ἔστείλαν [δὲ] καὶ τὸν δράσαντα τὴν 
φαρμακοποσίαν ἐν τῇ Πόλει, δοὺς αὐτὸν ὁ αὐθέντης δωρεὰς 20 

οὐκ ὀλίγας, φέροντα τάχα σχῆμα ἀποκρουσιαρίου διὰ τὸ 
ἀνύποπτον. Δέδωκε δὲ αὐτῷ ἵππους καὶ ἱμάτια χρυσοὔ- 
φαντα" διέμενε δὲ ἐν τῇ Πόλει, ἔχων τιμὴν οὐκ ὀλίγην, παρὰ 
πάντων τιμώμενος" ἦν γὰρ ἐν κάλλει ὡραϊος καὶ εὐειδής. 
Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν εὑρέθη τεθνηκὼς ἄνευ τινὸς πόνου ἢ 25 
ἀσθενείας" ἐν ᾧ γὰρ μέτρῳ ἐκέρασε καὶ οὗτος κερασθεὶς 
ἐτελεύτησεν. 

1. εἰς τὴν ὯΙ,: εἰς 58. φοβούμενος ὯΙ,: φοβούμενοιϑ. γὰρ Ὁ : οεεί 1.5. 

4. προκύψῃ “ογέβι:: προκύψει 115. ὑπὸκὔψει Ὁ. 8ἅ- Βαρσάκιδων 1,5: 

βαρσάκηδων Ὦ. 4. Μπαγιαζίτ “ογέῥεῖ : μπαγιαζὴτ Ὁ. μπαγιαζήτην 1,. 

Βαγιαζίτην 5. 56. μετὰ 1,5: μετὰ τὰ Ὁ. Τουλκατηρλήδων καὶ Ὦ: 

Ἰουλκατήριδων 1.5. ἡ. τοὺς Ὠ: πρὸς τοὺς 1,5. 10. πρὸς Ὦ: 
πρὸς τοὺς 1.5. 12. ἕνα 1.5: ἕν Ὦ. 14. ᾿Αράβων ὯΘ. ἀρράβων 1,. 
15. ἐσθίων καὶ πίνων ἦν (ἣν) καθ᾽ ἑκάστην (καθεκάστην) Ὦ: ἦν καθ᾽ ἑκάστην 
ἐσθίων καὶ πίνων 1,5. μετ᾽ ὯΙ,: μεθ᾽ 8. καὶ μὴ 15: μὴ Ὦ. 
16. ἔφερον Ὦ: ἤφερον 15. τὸν ὍΘ: τὸ 1. 1. Προύσᾳ «ο͵ῤεὲ: Προῦσα Ὁ. 
Προύσῃ 1.5. 18. ἔστειλε 1.5: ἔστιλεν Ὦ. 19. δὲ Ὁ: αἶδέ:ῖ 1.5. 
40. αὐτὸν Ὁ: οἶδεσ 1.5. 21. φέροντα ὮὨ: φέρων 1,3. ἀπόκρουσιαρίου Ὦ: 
ἀποκρισιαρίον 15. 412. δέδωκε 1.5: δέδωκεν Ὁ. 413. διέμενε Ὦ : διέμεινε 

15. 46. οὗτος Ὁ: αὐτὸς 1.5. 427. ἐτελεύτησεν σε ἐῤτὲ: ἐτελεύτησε 1,85. 
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᾿Αλλ᾽ εἴπωμεν τὰ γογονότα ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡγεμονίας 
αὐτοῦ. Ἔν τῷ δευτέρῳ γὰρ ἔτει στρατεύεε κατὰ Μολδο- 

8. δ02 βλαχίας, καὶ Ϊ ἠχμαλώτευσε τὸ Κελλὶν καὶ ᾿Ασπρόκαστρον" 
λαβὼν πάντας αἰχμαλώτους ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας ἔφερεν 

ς αὐτοὺς ἐν τῇ Πόλεις. Ὁ γὰρ Μπόγδανος ὁ πρώην αὐθέντης 
ἐποίησε πόλεμον μετὰ τοῦ σουλτὰν Μεεμὲτ, καὶ ἐνίκησεν 
αὐτὸν, καταλύσας πλῆθος πολὺ ἐκ τῶν Τουρκῶν" ἕνεκεν 
ἐκείνου ἐπορεύθη κατ᾽ αὐτοῦ ὁ νέος αὐθέντης, ὅμως ἔλαβεν 
ὡς ἔφημεν Κελλὲν καὶ ᾿Ασπρόκαστρον. 

1᾽ Μετὰ δὲ παραδρομὴν ἐτῶν δέκα στρατεύει κατὰ. τῶν 
᾿Αλβανίτων, πορευθεὶς δὲ οὐδὲν ἴσχυσεν ἐκ γὰρ τοῦ τόπου 
τὸ ἄβατον καὶ τραχὺ καὶ πετρῶδες" εἰσὶ γὰρ οἰκοῦντες ἐν 

Οοά. 206: ὄρεσιν ἀβάτοις" ἵππος Ϊ γὰρ ἀναβαίνειν οὐ δύναται. Τί “γὰρ 
εἶχον ποιῆσαι ; ἁρπάσαντες οὖν ὄνθεν κἀκεῖθεν παῖδας καὶ 

15 παιδίσκας, πυρπολήσαντες καὶ τὰς χώρας αὐτῶν, ἦλθον ἐν 
Κωνσταντινονπόλει. 

Εὔπωμεν γὰρ τὰ γενόμενα μετὰ τῶν Βενετίκων. Ἰοιή- 
σαντες γὰρ τὴν φαρμακοποσίαν, ἥνπερ ἔφημεν, τὸν τοῦ 
αὐθεντὸς ἀδελφὸν τὸν Τζὲμ σουλτὰν, ἤλπιζον τοῦ εὑρεῖν ἐκ 

20. τῶν Τουρκῶν τιμὴν καὶ δόξαν καὶ ἀγάπην ἐν ὅλῃ τῇ ζωῇ 
αὐτοῦ. Οὐ γὰρ ὄγνωσαν, ὅτε ἡ φιλία αὐτῶν ψευδὴς καὶ 
μετὰ δόλου, ἐκαθέζοντο ἐν ἀμελείᾳ. . Οἱ Τοῦρκοι δὲ οἰκονό- 
μουν ἀρμάδαν μεγίστην καὶ φοβεράν. Μενούσης τῆς ἀγάπης 
ὥρμησαν κατ᾽ αὐτῶν, ἄραντες μάχην, καὶ ἐπορεύθησαν ἐκ 

ας γῆς καὶ θαλάσσης, καὶ αὐτὸς ὁ αὐθέντης. Εἰς δὲ τὴν ἀρμάδαν 
ἦν καπετάνος ὁ Μουσταφᾶ μπασίας, ὃς γέγονεν ὕστερον καὶ 
βεζύρης καὶ ἐτελεύτησεν. Ἐὖχον δὲ οἱ Τοῦρκοι ἀρμάδα πλεί- 

τῷ δευτέρῳ Ὦ : δευτέρῳ 1.3. 8. ἠχμαλώτευσε 1.5 : ἠχμαλότευσεν Ὁ). 

κολὶν “ογ βοὲ: κελήν Ὁ. κελλὶ 1.. Καλλίον 8. 4. λαβὼν Ὦ: 

καὶ λαβὼν 1,8. 6. Μεεμὲτ Ὁ. μεχεμέτιΙ, ΜΜεχεμέτη 8. 

9. Καλλὶν 1,5: κελήν Ὁ. 11. ᾿Αλβανίτων 1,5: ᾿Αλβανήτων Ὦ. 
ἴσχυσεν 1,5 : ἴσχυσε Ὦ. γὰρ Ὁ: ἀαεί 1.5. ᾿τ12. εἰσὶ 1,5: εἰσὶν Ὦ. 

15. τὰς 1): ἀἷρεεέ ἴ,5. 17. γὰρ Ὁ: καὶ 1.5. 18. τὸν Ὠ:: εἷς τὸν 1,5. 
41. μετὰ δόλου Ὁ: δόλου γέμουσα 1,5. οἰκονόμουν Ὦ : φκονόμουν 1,5. 

13. ἀρμάδαν Ὧ5: ἁρμάδαν 1,. καὶ φοβεράν. Μενούσης τῆς ἀγάπης Ὦ: 
σαείηα 1.5. 24. [καὶ] ὥρμησαν 1.5: ὅρμησεν Ὦ. καὶ 15: ἐξεεέ Ὁ. 

15. θαλάσσης Ὁ: θαλάττης 1,5. (εἰ “7) ἀρμάδαν 8: ἁρμάδαν 1,. 
ἀρμάδα Ὁ. 46. Μουσταφᾶ 5: μουσταφα ὍΪ,. μπασίας Ὦ: μπασιὰς ἵ,. 

πασιᾶς 8. 27. βεζύρης “7 ἐβ1:1: βεζήρης Ὁ. βιζόρις 1,. βιζίρης 8. 
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στην ἐπέκεινα κατέργων πεντακοσίων ἄνευ τῶν μαούνων καὶ 
καραβίων μεγάλων δύο ὀνομαστῶν τὸ μὲν ὃν τοῦ Κιαμάλη, 
τὸ δὲ ἄλλο τοῦ Μπαρὰκ ῥείζη. Ἐϑρέθη οὖν ὁ Λουρδᾶς 
καπετάνος ὧν τῶν Βενετίκων καὶ ἰδὼν τὸ καράβιν τοῦ 
Μπαρὰκ ῥεΐζη, θαρρῶν ὅτε ἐστὶ τοῦ Κιαμάλη, ὡς ὅτι ὁ ς 
Κιαμάλης ἐκεῖνος ἐλεηλάτησε πᾶσαν τὴν Ἰταλίαν, ἁρπάζων 

καὶ ἀφανίζων τοὺς Χριστιανούς" ὥρμησεν οὖν ὁ Λουρδᾶς 
μετὰ δύο καραβίων μεγάλων, καὶ ἔβαλον αὐτὸ εἰς τὸ μέσον, 
καὶ, ῥίψαντες ἀλύσους, ] ἔδησαν αὐτὸ μετὰ τῶν δύο. ἸΠολέμου 8. δ08 
δὲ γενομένου, ἔπιπτον ἐξ ἑκατέρων. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Μπαρὰκ το 
ῥείζης, ὅτε οὔκ ἐστιν ἱκανὸς τοῦ πολεμῆσαι αὐτὰ, ἔρριψε πῦρ 
ἐν μέσῳ τῶν καράβων, καὶ ἀνάψαν οὐκ ἠδυνήθησαν χωρι- 
σθῆναι ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἀπετεφρώθησαν ἐκ τῆς πυρᾶς καὶ αὐτὸς 
ὁ Λουρδᾶς καὶ ὁ Μπαράκης, οἱ δὲ πεσόντες ἀπεπνίγησαν. 

Ἢ δὲ ἄλλη ἀρμάδα τῶν Τουρκῶν εἰςῆλθεν εἰς τὸν τς 
Ἕπαχτον, μὴ δυνηθέντες οἱ ἘΒε]νέτικοε ἐμποδίσαι αὐτούς" (οὰ. ϑθὸδ Ὺ 
ἦν γὰρ καὶ ἐκ τῆς στερεᾶς ὁ αὐθέντης μετὰ τοῦ φοσσάτου" 

ἐπροςκύνησε δὲ ὁ Ἔχπαχτος καὶ ὁ Γαλατᾶς ἐν ἔτει ζη, καὶ 
ὑποστρέψας ὁ αὐθέντης ἦλθεν εἰς ᾿Αδριανούπολεν, καὶ ἐποίη- 
σεν ἔτος ὃν ἢ καὶ ἔλαττον, καὶ πάλιν ἐκστρατεύει ἐν τῇ 320 
Μεθώνῃ" ἡ: γὰρ ἁρμάδα ἐχείμασεν ἐν τοῖς μέρεσιν ἐκείνοις. 

Παρέλαβε δὲ τὴν Μεθώνην ἐν ἔτει ξθν" ὁ δὲ τρόπος τῆς 

1, μαούνων Ὦ : μαγούνων 1.5. 2. μεγάλων δύο Ὁ): δύο μεγάλων 1,8. 

(ε' 5) Κιαμάλη 5: κιαμάλι 1,. 3. τὸ δὲ Ὦ: καὶ τὸ ἴ,5. ἄλλο 1,8 : 

ἄλλον Ὁ. ῥεΐζη τογέβεξ: ρεΐζη ὯΘ : ῥεῖζι 1,. Λουρδᾶς 9 : λουρδὰς 1. 
4. ὧν Ὁ: ἀκεέῖ,5. ἰδὼν 1.5 : εἰδὸὲς Ὁ. καράβιν τογἐῤεί: καράβην Ὁ. καράβι 
15. 4. ἐστὶ 1.5: ἐστὶ Ὁ. 6. Κιαμάλης 5: κιαμάλις 1. ἐλεηλάτησε 

5: ἐλεηλάτισε 1, ἐλεϊλάτησεν Ὁ. ἡ. ὥρμησεν (δρμησεν)ὴ οὖν ὁ Λουρδᾶς 
(λουρδὰε) Ὁ: ὥρμησε 1,5. 8. ἔβαλον Ὁ : ἔβαλλεν 1.5. 9. ῥίψαντε: 1,: 
ῥύψαντες Ὁ) : ρίξαντεει 5ζὲ(ἁ  ἀλύσου: 1,5: ἀλύσσους Ὦ. 11. ῥεΐζης σον ἐῤεί : 
ρείζις [,: ρεΐζεις Ὁ. Ῥεΐζης 5. οὔκ ἐστιν σογβεῖ: οὐκ ἐστιν Ὦ. οὐκ ἐστιν 1.5. 

11. ἀνάψαν Ὁ: ἀνάψαντα 1,5. .13. 2.02: ἀλλήλων 1.5 : ἀπετεφρώθησα» δὲ 
καὶ τὰ τρία ἐν μέσῳ τοῦ πελάγου, οἱ ἄνθρωποι δὲ οἱ μὲν ἀνηλώθησαν. τῆς 
πυρᾶς Ὠ: τοῦ πυρὸς ἴ,5. 14. Δουρδὰς 5: λουρδὰς Ὁ, 15. ἡ δὲ ἄλλη 
1,5: οἱ δὲ ἄλλοι Ὁ. ρμάδα ὯΘ: ἁρμάδαΙ,., τό. "Ἐπαχτον 1.5: ἔνπαχτον Ὦ. 
1. στερεᾶς Ὁ : στερέας 1,3. φοσσάτου “«γῤεῖ: φωσάτον Ὁ1,3. 18. ἐπροσ- 
κίνησε 1.5: ἐπρόσκήνησεν Ὁ. δὲ 1.5: ἀεί Ὁ. "ἊἜἜπαχτοι 1.5 : εὔπακτο: Ὦ. 
19. εἰς ᾿Α[ν]δριανοῤπολι᾽ Ὁ: ἐν ᾿Αδριανουπόλει 1,8. καὶ 15: δε: Ὦ. 

11. ἐχείμασεν 1.5: ἐχήμασε Ὦ. μέρεσιν 1,3: μέρεσι ἢ. 42. παρέλαβε 

1,5: παράλαβε Ὦ. εἦθο Ὧ: ἴθ' 1.3. 
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ἁλώσεως ἦν οὗτος. Ὄντος γὰρ τοῦ αὐθεντὸς καὶ παρακαθη- 
μένον αὐτὴν μετὰ πλήθους φοσσάτου ἐπὶ πλείονας ἡμέρας 
οὐκ ἠδύνατο λαβεῖν αὐτήν᾽ ἦν γὰρ τὰ τείχη αὐτῆς ὀχυρὰ, 
καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ἦν ἐν αὐτῇ, ὡς καὶ ἠβουλήθη ὁ 

ς αὐθέντης παρῃτήσασθαι αὐτήν. ᾿Αλλ᾽ ὅρα τὴν ἁμαρτίαν 
καὶ τὴν τοῦ θεοῦ ἐγκατάλειψιν. Ἔν μιᾷ γὰρ τῶν ἡμερῶν 
ἦλθον κάτεργα ἐκ τῆς Βενετίας φέροντα ἀνθρώπους εἰς 
βοήθειαν καὶ τροφὰς καὶ ἄρματα" ἰδόντες δὲ οἱ ἐν τοῖς 
τείχεσιν ἔδραμον μετὰ χαρᾶς καὶ σπουδῆς, ἦλθον ἐν τῷ 

το αἰγιαλῷ τοῦ ἀσπάσασθαι καὶ συγχαρῆναι αὐτοῖς" ἅπαντες 
δὲ ἔδραμον ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες καὶ παῖδες, ἐάσαντες τὰ 
τείχη" ἦν δὲ πρωί. ᾿Ιδόντες δὲ οἱ Τοῦρκοι, ὅτι τὰ τείχη 
εἰσὶν ἄνευ ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ μέρους τοῦ χθαμαλωτέρου 
θέντες κλίμακας καὶ ἥλους, ἀνέβησαν εὐθέως ὥςπερ ἀετοὶ 

τς οἱ Γενίτξαροι θέντες σκῆπτρον ἐν τοῖς τείχεσι, μὴ εἰδότες 
οἱ ἐν τῷ αὐγιαλῷ ὄντες τὸ δρᾶμα ἕως οὗ ἠλάλαξαν. ᾽Ανα- 
βάντες οὖν δρομαῖοι εὗρον Τούρκους ἀναριθμήτους ἁρπά- 

5. δρε [ζοντας καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας" ἔρριψαν οὖν πῦρ οἱ 
ἐντόπιοι, ὅπως φοβηθέντες φύγωσιν, αὐτοὶ δὲ ἀνέβαινον 

20 πλείονες, μὴ δεδοικότες τὸ πῦρ. ᾿Απετεφρώθησαν οὖν καὶ 
οἶκοι καὶ ναοὶ, ἀλλ᾽ οὖν ἔλαβον αὐτὴν ἀπονητί. Συνάξαντες 
δὲ ἅπαντας ἄνδρας ἀπὸ δωδεκαετοῦς καὶ ἄνω ἀπέκτειναν 
πάντας ἐν στόματι μαχαίρας. 

Ἰδόντες δὲ οἱ Κορωναῖοι ἔστείλαν τὰς κλεῖς, φοβηθέντες 

Οοά. 201: μήπως πάθωσι καὶ αὐτοὶ τὰ ὅμοια, καὶ οὐκ ἐποίη] σεν αὐτοῖς 
26 οὐδὲν κακόν’ ὕστερον κατεβίβασεν αὐτοὺς ἐκ τοῦ κάστρου, 

ἐάσας μόνον Τούρκους φυλάττειν αὐτὸ, γυναῖκας δὲ καὶ παῖδας 
τοὺς ἐκ τῆς Μεθώνης ἔλαβεν ἅπαντας αἰχμαλώτους ἔν τε 
Δύσει καὶ ᾿Ανατολῇ. 

1. 20εἐ ἁλώσεως 1.5: αὐτῆς. αὐθεντὸς ὉΙ,: αὐθέντουϑι 4. φοσσάτου 
φογέῤεέ: φοσάτου Ὁ. φωσάτου 1.5. 4. ἠβουλήθη 5: ἡβουλήθη Ὁ. ἐβουλήθη 1, 
5. παρῃτήσασθαι 1,3: παρητίσασθαι Ὁ. 6. γὰρ Ὠ: οὖν 1.35. 8. ἄρματα Ὁ: 
ἅρματαϊ,. 9. τείχεσιν :ο,͵2:: : τείχεσι 1.8. ἦλθον σεγέῤεὶ : 
ἤλθων Ὦ. καὶ ἦλθον 1,8. 11. ἔδραμον ἄνδρες 1,5: δραμόντες ἄνδρας Ὦ. 
13. χθαμαλωτέρου :εγέῤε᾽ : χθαμαλοτέρον Ὦ. χαμιλοτέρου 1,.. χαμηλοτέρονυ 8. 

ι6. δρᾶμα 5: δράμαΙ,., δράμμα Ὃ. 18. καὶ (19) Ὁ: ἐἶξεεῖ 1,8. 
19. φύγωσιν 1,5: φύγωσι Ὁ. ἀνέβαινον 1,5: ἀνάβαινον Ὁ. 412. ἅπαντας 1,5: 
ἅπαντες Ὁ. ἀπέκτειναν 1.5: ἀπέκτωε Ὦ. 13. πάντας ): αὐτοὺς 1,8. 
24. ἸΚορωναῖοι 1.5 : κορωνέοι Ὦ. 46. κάστρου 1.5: οἶκε Ὁ. 
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Οὕτως γέγονεν ἡ ἅλωσις τῆς Μεθώνης" ἐπροςκύνησε δὲ 
καὶ ὁ ̓ Αβαρρῖνοςς. ᾿Ελθὼν δὲ ὁ αὐθέντης ἐν ωνσταντινου- 
πόλει, ἡσύχασεν ἐν καιροῖς πλείστοις διὰ τὸ γενέσθαι αὐτὸν 
ἐν ἀσθενείᾳ τὸν πλείονά χρόνον" ἀρθρῖτις γὰρ αὐτῷ περιε- 
γένετο, κυριεύσας ἅπαν τὸ σῶμα αὐτοῦ" καὶ ποιήσας εἰρήνην ς 
μετὰ πάντων ἔμεινεν ἡσυχάζων. 

Εἴπωμεν καὶ τὰ τῆς ἐκκλησίας. 
Μετὰ γὰρ τὸ ἀποθανεῖν τὸν σουλτὰν Μεεμέτην ὡς ἐν 

ὀλίγῳ ἀπέθανε καὶ ὁ κῦρει Μάξιμος, καὶ ἔφερον πάλιν τὸν 
κῦρε Συμεὼν ἐν πατριαρχείᾳ. Νὰ 

Πατριαρχεύσας δὲ ὁ κῦρε Συμεὼν ἔτη ὃξ ἐτελεύτησε. 
Συνόδου οὖν γεναμένης, ἦλθον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς Δύσεως 
καὶ ᾿Ανατολῆς" ἦσαν γὰρ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ἀρχιερεῖς 
χρησιμώτατοι" ἦν γὰρ ὁ Ἐφέσου κῦρι Δανιὴλ μέτοχος 
λόγου καὶ ἕτεροι οὐκ ὀλίγοι, ἐξ ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ Θεσσαλο- 15 
νίκης κῦρις Νήφων. ᾿Εποίησαν οὖν ψήφους, καὶ ἔπεσον οἱ 
ψῆφοι εἰς τὸν Θεσσαλονίκης, καὶ ἐποίησαν αὐτὸν πατριάρχην" 
ἦν γὰρ ἐν πᾶσι χρησιμώτατος καὶ ἔχων πλάτος γλώσσης ὡς 
οὐδεὶς τῶν τότε ἀρχιερέων. Ἔ δίδασκε γὰρ καθ᾽ ἑκάστην ἐπὶ 
ἄμβωνος" οὐ γὰρ ἦν μέτοχος φιλοσοφίας, [ ἀλλ᾽ ἦν ἐν αὐτῷ 8. δοδ 
πλάτος νοὸς καὶ γλώττης ὡς ὑπερβαίνειν τοὺς τότε φιλο- δι 
σόφους. Ἦν γὰρ τῷ γένεε ἐκ Πελοποννήσου ἐκ μητρὸς 
“Ῥωμαίας εὐγενοῦς, ἐκ δὲ πατρὸς ἄρχοντος ᾿Αλβανίτου υἱός" 
ἐκ νεαρᾶς δὲ ἡλικίας ποθήσας τὸν μοναχικὴν πολυτείαν, ἀφεὶς 
τοὺς γεννήτορας ἐπορεύθη ἐν τῷ ᾿Αγίῳ Ὄρει, κἀκεῖ γεγονὼς 25 
μοναχὸς, εἶτα καὶ ἱερεὺς ἐδιέμεινε χρόνους ἱκανοὺς ἐν τῇ μονῇ 

1. ἐπροσκύνησε Ὁ : ἐπροσεκύνησε 1,5. 4. ᾿Αβαρρῖνος τεγέβεΐ : 
βαρῶνος ἢ). ᾿Αβαρῆνος 1.5. δὲ 1.5: ἐξεεέ Ὦ. 4- ἀρθρῖτις τεγέῤεέ : 
ἀρθροίτις 1,.. ἀρθρήτης Ὦ. ἀρθρίτης 8. 5. καὶ 1,5: αἷκεεέ Ὦ. 

8. Μετὰ---πατριαρχείᾳ απέε Εἴπωμεν---ἐκκλησίας ἐπε »αγρίὁ Ὦ. 27: »ιαγρίνε 
Ι,: Περὶ πατριάρχου. 9. κῦρι “ογίβεὲ: κύρι Ὦ. 11. δὲ Ὁ: οὖν 1,5. 

(“’ τ4) κῦρι σεγἐβεί: κύρι Ὦ. κῦρι5 1.35. ἐτελεύτησε “ογέῤεί : ὀτελεύτησεν 1.5. 

12. ἦλθον 1.5: ἕλθόντες Ὦ. οἱ 15: ἐξέ: Ὦ. Δύσεως ὯΙ,: Δύσεώς 
τε 8. 123. ἦσαν τογέρεέ: εἶσαν Ὁ. ἦν 1,5. 16. κῦρις Νήφων 
15: κύρις νίφων ὮὋ. ψήφους 1,5: γψίφους Ὁ). 17η. ψῆφοι 5: 
ψήφοι 1,.. ψγίφοι Ὦ. 12. Πελοποννήσον 8: πελοπονήσσου ἷ,. 
πελοπονύσσου Ὁ. 413. ῬῬωμαίας εὐγενοῦς Ὁ: Ῥωμαῖος εὐγενὴς 1.35. υἱὸς Ὁ: 

ἤκ1,.5. 4185. γεγονὼς “ογέβοέ: γεγονὸς Ὁ. γόγονε 1,3. 56. ἐδιέμεινε 1,8 : 

ἐδιέμηνῳ Ὦ. χρόνου: Ὁ : δὲ χρόνου: 1,8. 
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τῇ λεγομένῃ τοῦ Παντοκράτορος. Ὥς δὲ ἡ Θεσσαλονίκη 
ἔτυχε χηρευνομένη ἐκ τοῦ ἀρχιερέως αὐτῆς, ἐζήτησαν αὐτὸν 
οἱ Θεσσαλονικεῖς τοῦ ποιῆσαι αὐτὸν ἀρχιερέα" ἡ φήμη γὰρ 
αὐτοῦ ἦν ἐν ταῖς τῶν πάντων ἀκοαῖς. Οὐ γὰρ ἠθέλησε τοῦ 

ς ἐξελθεῖν ἐκ τῆς μονῆς" ἀλλ᾽ οἱ ἐν τῇ μονῇ πατέρες ἐδιέκριναν, 
ὅτι ὠφελείας λαοῦ ὅνεκεν ἀνάγκη ἐστὶν ὅπως πορευθῇς μετὰ 

Οοὰ. 201 ν καὶ τῶν | ἡμετέρων εὐχῶν. ᾿Αλλ᾽ οὖν γέγονε Θεσσαλονίκης 
καὶ ἄκων" ὕστερον δὲ ἀνεβιβάσθη καὶ εἰς τὸν ὑψηλότερον 
θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως" τοιοῦτον γὰρ ἡ ἀρετή. 

το ᾿Αλλ᾽ ἔλθωμεν πάλιν ὅθεν ἐξήλθομεν. ᾿Αποθανὼν γὰρ ὁ 
κῦρι Συμεὼν κατέλιπε βίον ἄπειρον καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐν τῇ 
ζωῇ αὐτοῦ οἰκονομίαν τινὰ ὅπως γένηταε ὁ βίος τῆς ἐκκλησίας. 
᾿Ελθὼν γὰρ ὁ κῦρ Νήφων οὐκ ἐδεξιώσατο τὸν τοῦ ᾿Αμηρούτζη 
υἱὸν τὸν Σκεντέρμπεϊῖ" ἦν γὰρ χασνατάρμπασις καὶ Τραπε- 

τς ζούντιος καὶ γείτων τῆς Παμμακαρίστου, καὶ, εἰδὼς ὡς οὐκ 
ἔχει κληρονόμον ὁ ἀποθανὼν, ἐποίησε τὸν ἅπαντα βίον οὐ 
μόνον τὸν ἐκείνου, ἀλλὰ καὶ τὸν τῆς ἐκκλησίας αὐθεντικὸν, 
λέγοντας ὅτι ὅσοε ἐπροςτήλωσαν σκεύη ἱερὰ εἰς τὴν αὐτοῦ 
πατριαρχείαν, ἅπαντα γενήσονται αὐθεντικά. Ἔλαβον γὰρ 

20 εὐαγγέλια κεκοσμημένα, θυμιατήρια ἀργυρὰ, εἰκονίσματα 
κεκοσμημένα, ἱερὰ καλύμματα διάφορα, δεκανίκια ἐξ ἀργύρου, 

καὶ τί χρὴ καὶ λέγειν; ἔλαβον γὰρ εἰς ὑποσὸν χιλιάδων ρπ᾽ 
5. δ06 ἔβαλον δὲ καὶ πάντας τοὺς κληρικοὺς | ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ 

ἐγένετο διωγμὸς οὐχ ὁ τυχών. Μὴ ἔχων δὲ ὁ πατριάρχης 
15 ὅ τι καὶ δράσειεν, οἰκονόμησε μάρτυρας ὅπως μαρτυρήσωσιν, 

ὅτε ὁ Βασίλειός ἐστιν ἀνεψιὸς αὐτοῦ, τῆς μητρὸς γὰρ ἀδελφὸν 

4. ἔτυχε χηρενομένη Ὁ): ἔμενε χηρευάμενη Ϊἵ,.. ἔμεινε χηρευαμένη 8. 
8. Θεσσαλονικεῖς Ὦ : Θεσσαλονίκιοι 1,5. 4.- ταῖς 15: τοῖς Ὦ. 
5. ἐδιέκριναν Ὁ: διέκριναν 1,5. ἢ. γέγονε 1,5: γέγονεν Ὁ). 8. ὑψγη.- 

λότερον Ὁ): ὑψηλότατον 1.5. ιο. ἀλλ᾽ ἔλθωμεν Ὁ: ἀλλὰ ἀνέλθωμεν 1.5. 
11. κῦρι το ῤεὶ: κύρι Ὁ. κῦρις 1.5. κατέλιπε :,γῤεηὲ: κατέλειπε 1,5. 
κατέλιπεν ὉὮΞς 12. τινὰ 1,5: τινὰν Ὦ. 13. ἐδεξιώσατο Ὁ: ἐδέξατο 1,5. 
᾿Αμηρούτζη Ὁ5: ἀμηρούτα 1,. τ. αὐθεντικὸν 1,5: ἀαεέ Ὁ. τ18. Ἀλόγοντας 

σεγέβεϊ: λέγοντες Ὁ. λέγοντος αὐτοῦ 1,5. ὅσοι ἐπροσήλωσαν Ὁ: ἐπροσήλωσεν 1,5. 
10. θυμιατήρια (θυμηατήρια) ἀργυρὰ εἰκονίσματα κεκοσμημένα Ὦ : οδεωνέ 1,5. 

41. ἀργύρου 1,3: ἀργυροῦ Ὁ. 42. ὑποσὸν ὍΙ,: ποσὸν. ρπ Ὁ : ἑκατὸν 
ὀγδοήκοντα 1,5. 43. ἔβαλον ὉΤ,: ἔβαλλον 5. 424. οὐχ ὁ τυχὼν (τυχῶν) Ὁ: 
οὐχ ὀλίγος 1.5. 415. οἰκονόμησε 1.5: οἰκονόμησεν Ὁ. 46. Βασίλειός ἐστιν 

“εγέῤεέ : Βασίλειος ἐστὶν Ὅ1,5. ἀνεψιὸς 1,5: ἀσεάνεψιὸς Ὁ. γὰρ Ὁ): γὰρ αὐτοῦ 1,5. 
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λέγοντες εἶναι τὸν πατριάρχην' ἐμαρτύρησαν δὲ οὕτως. Ὁ 
ἀλιτήριος δὲ ὁ Σκεντέρμπεϊῖς ἠπίστατο καλῶς, ὅτε ἐμαρτύ- 
ρῆσαν ψευδῶς" οὐ γὰρ ἦν ὡς εἶπον, ἀλλ᾽ ἦν ἀνεψιᾶς ἐκ 

μικρᾶς θείας υἱός. ἸΠιάσαντες οὖν αὐτοὺς, ἀπέκοψαν τὰς 

ῥῖνας αὐτῶν καὶ τῶν τριῶν' εἷς γὰρ ἦν ἐξ αὐτῶν ἱερομόναχος ς 
ὀνόματι ᾿Αντώνιος. ᾿Οργισθεὶς γὰρ ὁ αὐθέντης τὸν πατριάρ- 
χὴν ἐξέωσεν αὐτόν" οὐ γὰρ ἠγάπησεν αὐτὸν ὁ μιαρὸς ὁ 
Σκεντέρμπεϊς" ἐξέβαλον δὲ αὐτὸν οὐ μόνον τοῦ θρόνου, ἀλλὰ 
καὶ τῆς Πόλεως. 

Ἵστατο δὲ ὁ θρόνος ἄνευ πατριάρχου καιρὸν οὐκ ὀλίγον" τὸ 
ἀλλ᾽ οὖν πάλιν εἰςήει ὁ πατριάρχης ἄνευ βουλῆς τοῦ αὐθεντὸς 
μόνον μὲ λόγον τοῦ τευτέρη, ὅπως πληρώσῃ τὸ χαράτξιον, καὶ 
πάλεν ἐξέωσαν αὐτόν. “Ὥρισεν οὖν ὁ αὐθέντης ὅπως ποίη- 
σωσιν ὅτερον πατριάρχην. ᾿Απορήσαντες οὖν οἱ κληρικοὶ 
ἡτήσαντο ὅπως ποιήσωσι πατριάρχην τὸν κῦρι Διονύσιον, τς 
ὄντα ἐν τῇ μονῇ τῆς Κοσινίτζου" καὶ πορευθέντες μετὰ 
αὐθεντικοῦ ὁρισμοῦ καὶ μὴ θέλοντα ἔφερον αὐτόν" ἦν γὰρ 
γηραιὸς λίαν. Ὁ δὲ Κυρίτζης ὑπῆρχεν ὡς ὧν καὶ ἐξ ἀρχῆς 
αὐθέντης αὐτοῦ" αὐτὸς γὰρ ἠγόρασεν αὐτὸν ἐκ τῆς ἁλώσεως 
τῆς Πόλεως" ἦσαν γὰρ ἅπαντα τὰ ἐκκλησιαστικὰ εἰςοδήματα 20 
ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἔν τε ἐφόδοις καὶ ἐξόδοις. Ἦν γὰρ ὁ 
αὐτὸς πατριάρχης ἄ ἄκρος τὴν ἀρετὴν καὶ πεπαιδευμένος τὴν 
μοναχικὴν πολιτείαν ὡς ἄλλος οὐδείς" ἦν γὰρ ἐν αὐτῷ 
ἀγρυπνία καὶ στάσις πάννυχος καὶ νηστεία καὶ ἀκτημοσύνη" 
οὐ γὰρ ἐκάθησεν ἐν ἵππῳ τοῦ πορευθῆναί που, ἀλλὰ πεζο- 25 
πορῶν ἐπορεύετο. Γεγόνασι δὲ καὶ σεισμοὶ μέγιστοι ἐν τῇ 
πατριαρχείᾳ αὐτοῦ, καὶ περιπατῶν ἐπορεύετο, καὶ ἐποίει 

δεήσεις ἐκ ναοῦ εἰς ναὸν τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς πόρρω, ἀεὶ 

4. ἀλιτήριος 5: ἀλυτήριοι 1Ὁ)]],. δὲ ὁ Ὧ: δὲ1.,5. ἠπίστατο «ἐγ ἐβεὲ : 
ὁπίστατοϑ. ὑπήστατο ὮΪ., “4,3. ἐμαρτύρησαν ψευδῶς Ὁ : ψευδῶς ἐμαρτνό- 
ρησαν» 1.5. 8: ἀνεψιᾶς τοσίβεῖ: ἀνεψιὰς Ὁ. ἀνεψὼ: 15. -«, ῥῶαι 5: 
ἴσας ὮΙ, 6. γὰρ: οὖν 1.5. ἢ. μιαρὸς ὃ Ὁ: μιαρὸς 1,3. 11. εἰεήει 
«εν σεὲ : εἰσίει ὯΪ, : εἰσήει 5. 1. μὲ ΒΘ: μεῖ, τευτέρη 8 : τευτέρι 1, 

τευτετέρη Ὦ. 14. ἀπορήσαντες ὮΒ : ἀπορίσαντες 1, 15. ποιή- 
σωσι 1.5: ποιήσωσιν Ὦ. κῷῦρι τεγέβεξ: κύρι Ὁ). κῦρ 1,8. 16. Κοσινίτζου 
ον ἐῤεΐ - κοσινήτζου 1.5. 18. ὑπῆρχεν 1,5: ὑπῆρχε Ὦ. 190. γὰρ 1.5: 

ἄε:έ Ὦ. 21. ὀσόδοις 1): εἰσόδοις 1,8. 15. πορευθῆναί που 13: 
φορευθῆναι ποῦ Ὦ. 428. ἀεὶ ὯΞ: ἀεὶ 1, 



48 ἙΟΤΉΕΞΙΘ ΟΗΕΟΝΊΙΟΑ 

πεξοπορῶν. ἸΠοιήσας οὖν ἐν τῇ πατριαρχείᾳ ἔτη δύο καὶ 
μῆνας ὃξ, ἐποίησε παραίτησιν. 

5.8} Εὔπωμεν καὶ τὰ γεγονότα ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ τοῦ σουλτὰν 
Οοά. 3805. Μπαγιαξίτ. Τέγονε γὰρ πρὸ καιροῦ μάχη μεϊτὰ τῶν 

5 Τζιντίδων' ἔστειλε δὲ ὁ αὐθέντης φοσσᾶτα τῆς ᾿Ανατολῆς 
καὶ ἐγένετο πόλεμος εἰς τὰ ΓΑττανα ἐν τῇ Καραμανίᾳ: ἦν 
γὰρ μπεγλερμπεὶς ὁ Χορσάογλης, γαμπρὸς ὧν τοῦ αὐθεντὸς 
ἐν τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ. ἸΠολέμου δὲ γενομένου, ἐπίασαν αὐτὸν 
ζῶντα, καὶ ἠφάνισαν φοσσᾶτα ἄπειρα αὐτοῦ" μετὰ δὲ καιροῦ 

το παραδρομὴν γεναμένης ἀγάπης ἀπέλυσαν αὐτόν. Τέγονε δὲ 

καὶ σεισμὸς μέγας ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει ξιζ,, καὶ 
ἔπεσον τὰ τείχη τῆς Πόλεως καὶ ἰμαράτια, καὶ ναοὶ καὶ οἶκοι 
πολλοὶ ἠφανίσθησαν. 

Ἔν ἐκείνοις δὲ τοῖς καιροῖς ἀνεφάνη τις ἐκ ἸΕερσίας 
15 ὀνόματι Σὰχ Κουλῆς, δοῦλος τοῦ Σὰχ ᾿Ισμαΐλη, μετὰ ὁρμῆς 

μεγάλης, ἔχων καὶ λαὸν οὐκ ὀλίγον ἔκ τε Καραμανίας καὶ 
ἐκ τῶν Βαρσάκιδων καὶ Τουλκατηρτήδων, ἐλθὼν μέχρι 
Κοτυαείου, ἔχων λαὸν μέχρι καὶ χιλιάδων εἴκοσιν. “Ὅθεν 
ἐξελθὼν ὁ μπεγλερμπεὶς ὀνόματι Καραγκιὸζ μπασίας ἀντι- 

20 μαχήσασθαι αὐτὸν οὐκ ἴσχυσεν" πῶς γὰρ εἶχεν ἰσχῦσαι εἰς 
τοσοῦτον λαὸν ἐλθόντα αἰφνιδίως ; ἀπέκοψε δὲ τὴν κεφαλὴν 

24. ἐποίησε 1.8: ἐποίησεν Ὦ. 3. 72. »ιαγρίμε 1,: Περὶ βασιλέως. 
γεγονότα ὍΒ: γεγωνότα ἴ,. 4. Μκεαγιαζίτ τογίβε: μπαγιαζὴτ Ὦ. 
μπαγιαζήτι 1,.,, ῬΜπαγιαζήτη 5. γέγονε 1.5: γέγονεν Ὦ. 5. ΤἸΤῶν»- 

τίδων 1,5: τζήδων Ὦ. ἔστειλε 1,.5.: ἔστειλεν Ὦ. φοσσᾶτα «εν έῤεὶ: 
φωσάτα Τν. φουσάτα 1.5. 6. ἐγένετο 1,5: εἶεν ἴστο Ὦ. ΛΑττανα 1.5: 
ἅτταν Ὦ. ἡ. χορσάογλης ὮὨ : χερσώγλης ἱ,.. Χαρσώγλης 5. 

9. φοσσᾶτα «ογἐῤεὶ: φοσάτα Ὦ. φουσάτα 13. το. γέγονε 1.5: γέγωνεν Ὁ). 

11. μέγας Ὁ : ογεέσεε»ε 1,3. ἐν ἔτει ζιζ΄ δοεέ Πόλεως 1,8. 

12. ἔπεσον Ὠ: ἔπεσαν 1.5. ἔπεσαν ἐΐγαίμρε ῥοσέ ζιζ' καὶ 15. ἱμαράτια 

σεγέβεϊ : ἱμαράτια ὯΙ,.. ἱμεράτα ϑ. καὶ αμίξ ναοὶ Ὁ): ἀζετέ 1.5. οἶκοι 5: 
οἴκοι Ὦ. ἴκοι 1,. 15. Σὰχ Ἐουλῆς 8 : σαχκουλῆς Ι,.. σάχκουλης Ὦ. 

Σὰχ Ἰσμαΐλη “ογίφεΐ : σαχ ἱσμαΐλη Ὁ. ᾿Ισὰχ Ἰσμαὴλ 1.5. 16. καὶ (19) 
ὯΙ,: δὲ 5. 17. Βαρσάκιδων 1.5: βαρσάκηδων Ὦ. Τουλκατηρτήδων Ὃ : 
ἸΤουλκατηρτίδων 1,5. 18. Ἰζοτυαείου “ο᾽ἵῤὙηῖ: κοτιαείον Ὦ. 

Ἑονιατίου 1,5. εἴκοσιν το ἐῤεὲ: ἥκοσι Ὁ. κ' 1.5. 19. μπεγλερμτεῖς 
σογέῤεέ: μπεγλερπεΐς Ὁ. μπεγλερμπεγῆς 1.5. (ε’ Ρ. 409Ης 1) Κα- 

ραγκιὸξ 1.5: καρακιὸζ Ὦ. μπασίας Ὦ : πασιᾶς 1,5. 
ἀντιμαχήσασθαι --- καὶ τῶν Ὁ: ἀκηέ Ἴ,5. 10. ἰσχῦσαι :ο» ἵρεΐ : 
ἴσχυσε Ὦ. 
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τοῦ Καραγκιὸξ μπασία καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ. ᾿Ακούσας δὲ ὁ 
σουλτὰν Μπαγιαζίτης ἀπέστειλε τὸν ᾿Αλῆ μπασιᾶν μετὰ 
γενιτξάρων καὶ σπαχήδων καὶ φοσσᾶτα τῆς ᾿Ανατολῆς μετ᾽ 
αὐτοῦ. Αὐτὸς δὲ οὐκ ἐδειλίασεν, ἀλλ᾽ ἵστατο περιμένων ἄνευ 

τινὸς φόβου, ἁρπάζων καὶ ἀφανίζων τὰ ἐγγὺς καὶ τὰ πόρρω. ς 
᾿Ἔλθὼν δὲ ὁ μπασίας ἐν τοῖς μέρεσεν ἐκείνοις οὐκ ἐποίησεν 
εὐθέως πόλεμον μετ᾽ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἐμήνυσε τοὺς σουμπάσιδας 

καὶ μεγιστᾶνας τῶν Ἱαραμανιτῶν' ἔδωκε δὲ αὐτοὺς δωρεὰς 
καὶ ἱμάτια ὅπως πιάσαντες δώσωσιν αὐτὸν ἐν τάϊς χερσὶν 
αὐτοῦ, εἰπόντων ὅτι ὁ Σὰχ Κουλῆς εἰς ἡμᾶς ἔχει θάρρος, το 
ὅπως βοηθήσωμεν αὐτὸν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἡμεῖς πιάσαντες 
αὐτὸν ζῶντα δώσωμεν δέσμιον ἐν ταῖς σαῖς χερσί. Πιστεύσας 
οὖν αὐτοῖς δέδωκε πόλεμον μετ᾽ αὐτοῦ" οἱ δὲ Καραμανλῆδες 
ἦσαν καὶ ἐκ τῶν δύο μερῶν, δεικνύοντες ὅτι βοηϊθῶσι τοὺς 5. δ98 
᾿τμανλῆδες. Αὐξηνθέντος οὖν τοῦ πολέμου δέδωκεν αὐτῶν 15 
ὄπισθεν. ᾿Ἰδόντες δὲ οἱ ᾿Οτμανλῆδες ἔφευγον καὶ αὐτοί" καὶ 
νικᾷ ὁ Σὰχ Κουλῆς, καὶ ἀπέϊκοψαν τὴν κεφαλὴν τοῦ μπασία. Οοὰ. 308 ν 
Καὶ πάλιν στρέψαντες οἱ Καραμανιῶται συνάπτουσι πόλεμον 
μετὰ τοῦ Σὰχ Κουλῆ, καὶ ἐνίκησαν αὐτὸν, καὶ ἔφυγε, καὶ, 
ἄραντες καὶ τῶν δύο μερῶν τάς τε σκηνὰς καὶ ἄρματα καὶ 2ο 
ἵππους καὶ καμήλους, ἐπορεύθησαν οἴκαδε. 

Ὁ δὲ σουλτὰν Μπαγιαζίτης γέγονε κλενάρις" ἐκυρίευσε 

1. μετ᾽ Ὦ: οἱ μετ᾽ 1.5. 2. σουλτὰν ὮΘ᾽: σουλταν ., Μπαγιαζίτης 5: 

μπαγιαζήτης ὍΙ,. ἀπέστειλε 1,35: ἀπέστειλεν Ὁ. ᾿Αλῇ μπασιᾶν :ε᾽εέ : 
ἀλημπασίαν Ὦ.. ᾿Αληπασιᾶ 1,5. 8. σπκαχήδων Ὦ: σπαχίδων 1.5. 

φοσσᾶτα “εγίῤεΐ : φωσάτα Ὦ. φουσάτα 1.5. μετ᾽ αὐτοῦ Ὁ: ἀκμη 1,5. 
6. μπασίας Ὁ: πασιᾶς 1,5. ἡ. μετ᾽ αὐτοῦ Ὁ: ἀκ 1.5. ἐμήνυσε 1,5: 

ἐμήνησεν Ὦ. σουμπάσιδας Ὦ: σουμπάσιδες 1.5. 8. μεγιστῶας 1,5: 

μεγιστάνες 1). ἔδωκε (ἔδωκεν) δὲ αὐτοὺς Ὁ): καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς 1.5. 9. πιά- 

σαντες (ποιάσαντες) Ὦ : πιάσωσι καὶ 1.5. το. αὐτοῦ Ὦ: ἀἶεεί 1,5. (ὦ τ) 
Σὰχ Κουλῆς “εσίβεῖ: σάχκουλης Ὁ. Σαχκουλῆς 15. ἡμᾶς 1.5: ἡμῶν Ὦ. 
11. αὐτὸν Ὁ: αὐτῷ 1,5. 11. δώσωμεν Ὀ5: δώσομεν 1, δέσμιον ἐν ταῖς 
σαῖς χερσί Ὁ : ἐν ταῖς χερσὶ δέσμιον 1,5. 13. δέδωκε 1,5: δέδωκεν Ὦ. 

Καραμαν»λῆδες ὃ: καραμανλήδες ὍΙ,. 14. βοηθῶσι 1.5: βοηθῶσιν Ὦ. 

15-τ6. Αὐξηνθέντος--Οτμανλῆδες (ὁτμα»λήδε:) Ὁ: ἰπσωκ 1.5. τό. ᾿᾽οΟτμαν»- 
λῇδες το βεῖ : ὁτμανγλήδες Ὁ. ὀτμαλίδες ἴ,. 1. μνασία Ὦ: πασιᾶ 1,5. 

190. τοῦ Ὦ: αἀἶεε:έ 1.85. Σὰχ Ἐουλῆ “εγίῤεηὲ : σάχκουλη Ὦ,. Σαχκουλῇ 1.8. 

καὶ 15: ἐκεί Ὁ. ἔφνγε ἴ.5 : ἔφυγεν Ὦ. 10. σκηνὰς ὉΙΪ,: σκευὰς 8. 

11. καμήλους ὮΒ : καμίλους ἵ,. 22. Μπαγιαΐίτης 1.5: μπαγιαζήτης Ὦ. 

γέγονε 1,5 : γέγονεν Ὦ. κλιγάρις :εγῤεὲ : κληνάρις Ὦ. κληνήριος ἵ,: 

κλινήριος ϑ.( ἐκυρίευσε 1,5 : ἐκυρίευσεν Ὦ.. 

1. Ε. 4 
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γὰρ αὐτὸν ὁ ῥευματισμὸς ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. ἜἜδοξε γὰρ 
αὐτῷ, ὅπως δῴη τὴν ἡγεμονίαν πρὸς τὸν υἱὸν αὑτοῦ τὸν 
σουλτὰν ᾿Αχουμάτην ἔτι ζῶντος αὐτοῦ. Ἦν δὲ ὁ σουλτὰν 
Σελίμης ἡγεμονεύων ἐν τῇ Τραπεζοῦντα" ἔμαθε γὰρ τὴν τοῦ 

5 πατρὸς αὑτοῦ βουλὴν, ὅπως οἰκονομῇ δοῦναι τὴν αὐθεντίαν 
πρὸς τὸν αὑτοῦ ἀδελφόν. Καὶ πρῶτον ἡτήσατο τὴν ἡἦγε- 
μονίαν τοῦ Καφᾶ καὶ τῆς Περατίας πάσης δοῦναι τῷ υἱῷ 
αὑτοῦ τῷ σουλτὰν Σουλεϊμάνῃ, ἔλαβε δὲ αὐτήν. Ἐποίησε 
δὲ τοῦτο τεχνηέντως, ἵνα, ὅταν μάθῃ ἀκριβῶς, ὅτι ἑτοιμάζεται 

το ἡ σκαιωρία" ἔσχε γὰρ κατασκόπους ἔν τε τῇ Πόλει καὶ ἐν 
τῇ ̓ Αμασείᾳ μανθάνοντας τὰς βουλὰς καὶ πράξεις" αὐτὸς δὲ 
περαιωθεὶς ἐν τῷ Καφᾷ ἴστατο ἀναμένων τὶ ἂν γένηται. Ὥς 
δὲ ἔμαθεν ὅ τι ἤδη γέγονεν, ἄρας φοσσᾶτα ἐκ τῶν Σκυθῶν 
τοῦ χάνη καὶ τοὺς ἰδίους τῆς πόρτας αὑτοῦ. καὶ ἑτέρους 

:ς παρειςάκτους, ἐπορεύθη ἐκ τῆς στερεᾶς μετὰ τοσούτου 

φοσσάτου τοὺς τραχεῖς καὶ δυςβάτους τόπους καὶ τοὺς 

μεγίστους ποταμοὺς ἐκείνους ἐν ὥρᾳ χειμερινῇ" κατήντησε 
δὲ ἐν τῷ Κελλὶ καὶ ᾿Ασπροκάστρῳ. Ὁ δὲ σουλτὰν ᾿Αχου- 
μάτης, μηνυθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἦλθε μέχρι Πόλεως 

20 ἄντικρυ ἐν τῷ λεγομένῳ Βρύα, καὶ, ἐλθὼν νυκτὸς, κρυφίως 
εὑρέθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Οὐ γὰρ ἠγάπουν αὐτὸν οἱ 
γενίτζαροι ὡς ὅτι οὐκ εἶδον ἐξ αὐτοῦ βοήθειαν ὅτε ἐπολέμησαν 
μετὰ τοῦ Σὰχ Κουλῆ. ᾿Αλλ’ οὖν οὐκ ἦν ἐκ θεοῦ τοῦ λαβεῖν 
τὴν βασιλείαν. “Ὅθεν ὑποστρέψας πάλιν ἀπῆλθεν ἐν τῇ 

25 ᾿Αμασείᾳ κενὸς, μηδὲν διαπραξάμενος. 

1. ἔδοξε ὍΒ : ἔδωξε 1,. 4. (αἰ 5, 6, 8, 14) αὑτοῦ “οὐβεῖ: αὐτοῦ Ὦ1,5. 

8. ᾿Αχουμάτην Ὦ : ἀχουμάτι Ϊ,. ᾿Αχουμὰτ 9. Ἢ» Ὁ: Ὧν 1,5. 
4. (ὦ ἑρ)γαὴ Σελίμης “ονἐῤεί: Σελήμης Ὁ1,53.. γὰρ Ὁ: αἷεε: 1.5. 6. καὶ 

1,5: σε: Ὁ. . Περατίας τογέῤεί : Περατείας Ὦ1,5. 8. Σουλεϊμάνη [5 : 
σελεϊμάνη Ὁ. 9. τεχνηέντως 8.: τεχνηέντος Ὦ. τεχνιέντως ἴ,. 

10. σκαιωρία 1,5 : σκεορία Ὦ. ἔν τε τῇ Ὠ: ἐν τῇ 1.5. 11. ᾿Αμασεία ὃ : 
ἁμασίᾳ 1,: ἁμασία (εἰ 25) Ὁ. μανθάνοντας Ὁ : μαθένοντας 1.., μαθαίνοντας ὃ. 

αὐτὸς δὲ Ὁ : καὶ αὐτὸς 15. 11. περαιωθεὶς τεγέῤεὝὲ : περεωθεῖς Ὁ. πορευθεὶς 
1,5. 13. ὅτι “οὔ ἐβεὲ - ὅτι Ὁ. ὅ,τι 1,5. φοσσᾶτα τονε : φωσάτα Ὦ. 
φουσάτον 1,5. 14. τοῦ 15: τὰ ὮΞ ὁ ᾽εσ᾿ῖῚ5. στερεᾶς Ὦ: στερέας 1,5. 
16. φοσσάτου “ἐγ β:ὲ: φωσάτου Ὧ1,5. 17. κατήντησε δὲ Ὦ: κατήντησεν 1.5. 

18. Καλλὶ “εγέβεέ: κελὶ Ὦ. κελλῇ 1. Κελλῇ 5ϑ. ᾿ΑσπροκάστρῳϊΙ,5: 
ἀσπρόκαστρω Ὦ. ᾿Αχουμάτης Ὦ : ᾿Αχουμάτις 1,5. 10. Βρύα ῬΡ: Βρίᾳ 
1,5: βρία Ὁ. 52. γενίτζαροι Ὁ: γενήτζαροι 15. 13. Σὰχ Κουλῆ “εν βρεῖς 
σάχκονλη Ὦ. Σαχκουλῇ 1.5. θεοῦ τοῦ Ὦ : τοῦ θεοῦ 1,8. 
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Ι Ὃ δὲ σουλτὰν Σελίμης ἦλθεν ἐν τῇ ᾿Αδριανονπόλει 58. δ᾽ 
«καὶ; ἐκάθησε μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ" ἤνοιξε δὲ καὶ τὰς 
φυλακὰς, καὶ ἐλευθέρωσε πάντας" ἔλαβε δὲ καὶ χρήματα 
ἔκ τε Κελλίου καὶ ᾿Ασπροκάστρου καὶ ᾿Αδριανουπόλεως τῶν 
δουλειῶν ὅσα καὶ εὗρεν ὡς ἴδια. Μαθὼν δὲ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ς 
ὡς ἀδεῶς καὶ φανερῶς βούλεται κυριεῦσαι, ἐξῆλθεν ἐκ τῆς 
Πόλεως μετὰ τῆς πόρτας αὐτοῦ καὶ μερικοῦ φοσσάτου ] τοῦ Οοὰ.. 308 : 
εὑρεθέντος, ὅπως ἀκούσας ἀποδράσειε φοβηθείς" αὐτὸς δὲ 
οὐδόλως ἐδειλίασεν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπορεύετο μετ᾽ ὁρμῆς τοῦ 
πολεμῆσαι αὐτὸν ὡς ὑπεναντίον τὸν πατέρα αὑτοῦ. “Ὅθεν ὃ το 
σουλτὰν Μπαγιαξίτης ἐσκήνωσεν ἐγγὺς χωρίου τοῦ λεγομένου 
Σερτάκιοϊ πλησίον ποταμοῦ" ὁ δὲ σουλτὰν Σελίμης ἦλθε καὶ 
αὐτὸς μετὰ τοῦ φοσσάτου αὑτοῦ, καὶ ἐσκήνωσε καὶ αὐτὸς 
ἀναισχύντως ἄντικρυ, ζητῶν πόλεμον φανερῶς. ἸΠῥωίας οὖν 
γενομένης συνάπτει πόλεμον ὁ γηραιός" οὐ γὰρ ἐκάθησεν ἐν τς 
ἵππῳ ἐκ πολλοῦ, ἀλλ᾽ ἐν ἁμάξῃ, σύροντες ἵπποι. Ὡς δὲ 

ἔστησαν τὰ φοσσᾶτα ἐξ ἑκατέρου μέρους, ἦν γὰρ ἀγᾶς τῶν 
γενιτζάρων ὁ Γιονοῦς ἀγᾶς, ὅντινα ἀπέκτεινεν ὁ σουλτὰν 
Σελίμης μετὰ τὸ βασιλεῦσαι, ἦν λησίον τῆς ἁμάξης μετὰ 
τῶν γενιτζξάρων. Νεύσας οὖν τὴν ἅμαξαν ἐπορεύθη ἐπάνου 20 
τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ" εἰ γὰρ ἠθέλησεν ὁ αὐθέντης, ἀπέκτειναν ἂν 
αὐτὸν, ἀλλὰ, δόντες αὐτὸν δρόμον πάλιν οἱ γενίτξαροι, ἔφυγεν 
ἐκ μέσου αὐτῶν. ἸΠολέμου οὖν σφοδροῦ γενομένου, ὡς δὲ 

1. Σελίμης :οΣ ῤεί : Σελήμης 1.5. σ.. .μης εείεγῖς α δἧαϊδέξς εογγοεῖς Ὁ. 

4---.5. ἐκάθησε---ἴδια Ὁ): ἀδεμμέ 1.5. 4. καὶ ἐκάθησε “ογβεΐ : ἐκάθησεν Ὦ. 

ἤνοιξε τορίῤεῖ : ἥνιξεν Ὦ. 3. ἐλευθέρωσε τογέῤτὶ : ἐλευθέρωσεν 1,5. 

4. Ἀολλίον :ογἐγεῖ: κελίου Ὦ. 5. δουλειῶν το βοΐ: δουλιῶν Ὦ. 
6. βούλεται ε 1,5 εχεέβὲ : α δία: εογγοσενε ὑρξε Ὁ. ἡ. μετὰ ὮὨ: μετὰ καὶ 
13, φοσσάτου :εγίῥ»ἐ: φωσάτου Ὦ. φουσάτου 1,5. 9. μετ᾽ ὁρμῆ: 1.5: 

μετορμής: Ὦ. το. τὸν 1,5: τοῦ Ὁ, αὑτοῦ “εγἐῤοέ: αὐτοῦ Ὅ1,.5. .1χ1. Σιρτάκιοϊ 

1,5: σίρτκιοσι Ὦ. ἦλθε 1.5: ἦλθεν Ὁ. 13. φοσσάτου αὑτοῦ τογῤεὲ: 
φωσάτον αὐτοῦ Ὧ1,5. ἐσκήνωσε 8: ἐσκήνωσεν ὍΪ,. 14. ἄντικρυ “ογέῤεῖ: 
ἄντικρη Ὦ, ἀντίκρυ 1,3. 115. γενομένης Ὦ : γεναμένης 1.35. ἐκάθησεν Ὁ: 

ἐκάθισεν 1,5. 17. φοσσᾶτα τογέῤε᾽ : φωσάτα Ὦ. φουσάτα 1,5. 
18---2ο. ὁ Γιονοῦς:---γενιτζάρων Ὦ : ονεῖσα 1,5. 18. (εἰ ἐπ )»α) γενιτζάρων 

σοδεῤεὙές γενητζάρων Ὁ1,5. ἀγᾶς 5: ἀγὰς ὈΙ,. ἀπέκτεινεν 1,3: ἀπέκ- 

τινεν Ὦ. 10. ἐπάνου Ὁ : ἐπάνω 1,5. 41. αὑτοῦ τογέῤεὲ : αὐτοῦ Ὧ],3. 
ἀπέκτειναν ἄν το βεὶ : ἀπέκτιναν ἂν Ὁ. ἀπέκτειναν 1. ἀπέκτεινεν 8. 
41. αὐτὸν 204] δόντες τογίβεΐ: αὐτῷ 1.8. αὖτ... οὔίεγές α δίαξί(ἐξ εργγοσεί: Ὦ.. 

(εἰ ἐγ) γενίτζαροι τογίβεέ: γενήτζαροι Ὁ1.5. 413. ὧς δὲ Ὠ: ἀρμν 1,5. 

4---2 
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ἀπέδρασεν ὁ σουλτὰν Σελίμης, ὥρμησαν πάντες φεύγειν, καὶ, 
διώκοντες αὐτοὺς, τοὺς μὲν ἀπέκτεννον, τοὺς δὲ ἔφερον ζῶντας, 
καὶ ἦν ἰδεῖν αὐτοὺς φεύγοντας ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ βουνοῖς τῆς 
Μαύρης θαλάσσης γυμνοὺς καὶ ἀσκεπεῖς οἱ πλείονες καὶ 

5 πεζοποροῦντες" εὑρίσκοντες γὰρ αὐτοὺς οἱ ἐντόπιοι ἐκδύοντες 
αὐτοὺς ἀπέλυον. ὋὉ δὲ σουλτὰν Σελίμης φεύγων ἦλθεν εἰς 
λιμένα ἐν τῇ Νιάδᾳ, καὶ εὑρὼν πλοῖον ἀνέβη ἐν αὐτῷ καὶ 
ἦλθεν ἐν τῇ Βάρνᾳ μετὰ μερικῶν ἀνθρώπων ἰδίων αὑτοῦ. Ὁ 
δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἦν ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐγεγόνει ὁ πόλεμος, καὶ 

το τοὺς ζῶντας οὕςπερ ἔφερον ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν ἀνθρώπων 
αὐτοῦ ἀπεκεφάλισεν ἅπαντας. ὋὉ δὲ σουλτὰν Σελέίμης 
πάλιν ἐπεραιώθη ἐν τῷ Καφᾷ' ἠφάνισται γὰρ πᾶσα ἡ 
ἰσχὺς αὐτοῦ, ἀπώλεσε γὰρ ἅπαντα, τάς τε σκηνὰς καὶ ἵππους 
καὶ ἄρματα καὶ ἀνθρώπους τοὺς ἐκλεκτοτέρους. 'Ὃ δὲ σουλ- 

5. 000 τὰν Μπαγιαξζίτης ἦλθεν ἐν Κωνσταντινουπόλει" ἀλλ᾽ ὅρα τὰ 
σοά. 209 ν τοῦ θεοῦ" τίς γάρ φησιν | ἔγνω νοῦν Κυρίου, ἢ τίς σύμβουλος 
τ ΓΝ αὐτοῦ ἐγένετο; ἽΔΑμα γὰρ τοῦ ἐλθεῖν τὸν αὐθέντην ἐν τῇ 

Πόλει, ἐποίησαν βουλὴν οἱ γενίτζξαροι, ὅπως αἰτήσωνται τὸν 

σουλτὰν Σελίμην ἀρχηγὸν τοῦ στρατεύειν καὶ περιπατεῖν ἐν 
20 πολέμοις, λέγοντες γὰρ, ὅτι ὁ αὐθέντης ἐστὶ γέρων καὶ 

ἀσθενὴς, καὶ οὐ δύναται στρατεύειν μεθ᾽ ἡμῶν" ἂς κάθηται 
οὖν ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ, καὶ ἡμεῖς μετὰ τοῦ σουλτὰν Σελίμη 
πορευσόμεθα κατὰ τῶν ὑπεναντίων: οὐ γὰρ θέλομεν καθέ- 
ξεσθαι ἄνευ πολέμων καὶ κερδῶν" ἀνέφερον δὲ τὸν αὐθέντην, 

25: ὅτε οὕτως αἰτῶσι παρὰ σοῦ οἱ δοῦλοί σου. ᾿Ακούσας δὲ 
ταῦτα, οὐκ ἀπεδέχθη τὴν αἴτησιν αὐτῶν, ἀλλὰ βαρέως 

Ι. ὥρμησαν «ογίῤεί: ὅρμησαν Ὦ. καὶ ὅρμησαν Ἰ.. καὶ ὥρμησαν 5. 

1. ἀπέκτεννον σοζίβεῖ :- ἀπέκτενον Ὦ. ἀπέκτειναν 1,5. 4. πλείονες Ὁ: 
πλείονες δὲ 1,5. η. Νιάδᾳ Ὁ : Μηδείᾳ 1,5Ρ. πλοῖον 8: πλεῖον ὮὨΪ,. 
8. Βάρνᾳ Ὦ : Βάρνῃ 1.5. αὑτοῦ «ογίῤεῖ : αὐτοῦ ὍΙ.5. 10. ἀνθρώπων 

αὐτοῦ Ὁ: αὐτοῦ ἀνθρώπων 1.5. 13. ἅπαντα (ἅπαντα) τάς τε Ὁ : ἅπαντα: τὰς 
1,5. 15. Μπκπαγιαζίτης 1.5 : μπογιαζήτης Ὦ. 16. (δ) τίς Ὁ : τὶς 1,5. 

γάρ φησιν 1.5: γὰρ φησὶν Ὃ. ἔγνω νοῦν Ἑυρίου 1,5 : ἔγνων οὖν κύριε Ὁ. 

18. αἰτήσωνται “εγίῤεϊ: ἐτίσονται Ὦ. αἰτήσονται ἵ,. αἱρήσονται 8. 
410. γὰρ Ὁ: αδε: 1,5. ἐστὶ 1.8 : ἐστὶν Ὦ. 421. ἄς κάθηται Ὦ: 
καθεζέσθω 1.. καθιζέσθω 8. 13. πορευσόμεθα Ὦ : πορευσώμεθα 1.5. 
24. ἀνέφερον Ὦ : ἀνήφερον 1.8. 15. αἰτῶσι 1.8: αἰτῶσιν Ὦ. σοῦ 1.8: 

αὐτοῦ Ὁ. δοῦλοι 8: δοῦλοί Ὁ, δούλοι 1. 
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ἤκουσεν" ἰδόντες δὲ οἱ γενίτξαροι, ὅτι οὐκ ἀκούει αὐτοῖς, 
ἐστασίασαν εἰς ὃν γεγονότες τοῦ ἀποκτεῖναι τοὺς βεζύριδας 
καὶ κρουσεύσωσι καὶ τὴν Πόλιν. Μὴ ἔχων δὲ ὁ αὐθέντης 
Φ ’ Ν Ψ 4 ᾽ ὅ τι καὶ δράσειε, καὶ ἄκων ἔστερξεν ὅπως φέρωσιν αὐτόν" 

σὰ Ἁ 3 7 4 Ἁ Ψ 32. φ (ᾺῚ 

τοσοῦτον γὰρ ἠγάπησεν ὁ λαὸς ἅπας αὐτὸν, ὡς καὶ παῖδες ς 
καὶ παιδίσκαι καὶ βρέφη ἐλάλουν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Δρα- 
μόντες γὰρ μετὰ σπουδῆς τοῦ ἐνεγκεῖν αὐτὸν, ἔδραμε καὶ ὁ 
ὅτερος υἱὸς τοῦ αὐθεντὸς, ὁ σουλτὰν Κουρκούτης, αἰφνιδίως ἐκ 
Μαγνησίας, καὶ εὑρέθη ἐν τῇ Πόλει ἐν τοῖς τῶν γενιτζάρων 
4 ’ Ἁ 9. 7 3 γ᾽ ’ ’ λῚ 

ὀντάσι, καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν. Λέγει γὰρ πρὸς το 
3 . ’ ΄ Δ 3 ’ Δ Ν ’ αὐτοὺς μετὰ δακρύων, ὅτι ἐγὼ ἐξεύρετε πῶς ἔχω δίκαιον ἐκ 

τῶν ἄλλων μου ἀδελφῶν ὅπως ἐκαθέστην εἰς τὸν θρόνον τοῦ 
πάππου μου ὅταν ἀπέθανεν, ἕως οὗ ἦλθεν ὁ πατήρ μον" καὶ 
εἶχα θάρρος εἰς ὑμᾶς τοῦ εὑρεῖν βοήθειαν ἐξ ὑμῶν" οὐ γὰρ 
ἐξέρχομαι ἔτι ἐκ τῆς Πόλεως' βέλτιόν μοί ἐστιν ἀποθανεῖν τς 

[οὶ σι ’ “ [ 

ἐνταῦθα ἢ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ. Ταῦτα δὲ καὶ πλείονα λέξας 
ἣ 3 Α ’ 3 Ν 3 Ά ς πρὸς αὐτοὺς μετὰ δακρύων, οὐκ ἔσχεν αὐτοὺς πειθομένους, ὡς 

ὅτι ἐκ τῶν γιαμπάσιδων καὶ τῶν κεχαγιάδων ἐπορεύθησαν 
»“,»Ἠ,,»» “" Ὶ λῚ ’ φ Ἧ ϑ. ἢ 

τοῦ ἐνεγκεῖν τὸν σουλτὰν Σελίμην. Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν" 

Καλὸν ἦν, εἰ οὐχ ἡτήσαμεν ἐκεῖνον" ἀλλ᾽ οὖν οὐ δυϊνάμεθα 5. 801 
ποιῆσαι ἀλλοτρόπως, ὅτι καὶ Ϊ οἱ καλλιστεύοντες ἡμῶν ἔπο- (οὰ. 210: 
ρεύθησαν τοῦ συγχαριάσαι αὐτῷ" εἰ γὰρ ἐλθεῖν εἶχες πρὸ 
τοῦ ἡμᾶς αὐτὸν αἰτήσασθαι, εἴχομεν ποιῆσαι τὸ σὸν θέλημα, 
τανῦν δὲ οὐκ ἔστι δυνατὸν βοηθῆσαί σε. ᾿Ακούσας δὲ τὴν 
τῶν γενιτζάρων ἀπολογίαν οὐκ εἶχεν ὅ τι καὶ δράσειεν" ὅμως 25 
πορευθεὶς προςεκύνησε τὸν πατέρα αὑτοῦ, κλαίων καὶ ὀδυρό- 

1. ἤκουσεν 1,5: ἤκουσε Ὦ. Δ. ἐστασίασαν Ὦ : στασιάσαντες 1,5. 

βεζύριδας τογίῤεί : βεζήρηδας Ὦ. βεζηρίδες 1,5. 3. κρουσεύσωσι Ὦ : 
κοορσεύσωσι 1,5. 4. δράσειε “εγέῤεϊ : δράσιεν Ὦ. δράσειεν 1,5. 

ἔστερξεν 1,5 : ἔστερξε Ὁ. 5. τοσοῦτον 1,5: τὸ σοῦτον Ὦ. 6. παιδίσκαι 

1,5 : παιδίσκας Ὦ. ἡ. ἔδραμε καὶ 1.5 : ἔδραμεν δὲ Ὦ. 8. Κουρκούτης 
Ὁ: Κουρκούτας 1,3. αἰφνιδίως 8 : αἰφνηδίως 1,.., ἐφνιδίως Ὁ. ο. ὀντάσι1.,5 : 
ὁτάσιν Ὁ. 11. ἐξεύρετε τεγίῥεῖ : ἐξεύρεται Ὁ. ἠξεύρετε1,5. ιτ12. ἑἐκαθέστην 

Ὁ : ἐκαθέσθην 1,5. 12. μου Ὦ: αἶξετέ 1.35. 14- εἶχα Ὁ: εἶχον 1.5. 

15. μοί τογέβεϊ - μοι Ὅ1,5. ἐστιν 1.5: ἐστὶν Ὦ. 18. κεχαγιάδων Ὁ: 
ταχαγιάδων 1,5. 11. ποιῆσαι ὍΙ,: ποιεῖν 9. 122. συγχαριάσαι Ὃ: 

συγχαριᾶσαι 1.5. 24. τανῦν 1.5: ἂν ταν ἥν Ὁ. ἔστι 1,: ἐστιν Ὁ. ἔστιν ὃ. 

βοηθῆσαι 1.5: βοηθήσωσίν Ὦ. σε ὮὋ : σοι 1.5. 25. γενιτζάρων “εγἐεὲ : 
γεννητζάρων Ὦ. γενητζάρων 1.5. 46. προσεκύνησε 1.5: προσέκήνησεν Ὦ. 

αὑτοῦ :εγέῤὝεὶ: αὐτοῦ Ὁ1.5. 



54 ἘΓΤΗΉΕΘΙῚΘ ΓΗΒΚΟΝΙΊΟΑ 

μενος" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξ αὐτοῦ εὗρέ τινα θεραπείαν. ᾿Απορήσας 
οὖν ἐκ πάντων πάλιν ἐπορεύθη ἐν τῇ Μαγνησίᾳ, βουλόμενος 
ἀντιμαχήσασθαε, ἑτοιμάζων καὶ εὐτρεπιζόμενος τάχα εἰς τὸ 

ἴας. ἰ. 1] δοκοῦν" οὐ γὰρ ἦν ἐκ θεοῦ τοῦ ἡγεμονεῦσαι" πᾶν γὰρ δώρημα 
ς τέλειον ἄνωθέν ἐστιν. "ἕφερον γὰρ τὸν σουλτὰν Σελίμην οἱ 
ἀποσταλέντες, καὶ ὅτε ἐπλησίασεν ἐγγὺς, ἐπορεύθη πᾶς ὁ 
λαὸς καὶ ὑπήντουν αὐτὸν καὶ οἱ μεγιστᾶνες ἅπαντες οἱ τῆς 
πόρτας" ἔρριψε δὲ τὰς σκηνὰς καὶ τὸν λαὸν αὑτοῦ ἅπαντα 
ἐντὸς τῆς Πόλεως εἰς τὸ Γενημπαωγτζία. Ποιήσας δὲ ἡμέρας 

1το τινὰς, ἅπαντες ἤρχοντο καθ᾽ ἑκάστην προςκυνοῦντες αὐτὸν, 
ἀφέντες τὸν γηραιὸν αὐθέντην μόνον. Ἔν μεᾷ οὖν ἡμέρᾳ 
ὁπλισθέντες οἱ γενίτξαροι τὸν ἀριθμὸν χιλιάδες δέκα ἐπορεύ- 
θησαν ἐν τῷ σαραγίῳ, ἀπαιτοῦντες τοὺς μπασιάδας ἵνα εἴπωσι 
τὸν γηραιὸν αὐθέντην ὅπως (δῴη τὴν αὐθεντίαν πρὸς τὸν υἱὸν 

τις αὐτοῦ. Ἦσαν δὲ μπασιάδες τότε ὅ τε Μουσταφᾶ μπασίας 
καὶ ὁ Χερσέογλης" ἠνάγκασαν δὲ αὐτοὺς τοσοῦτον, ὡς, ἐὰν οὐ 
ποιήσωσι τὸ ἑαυτῶν θέλημα τὴν σήμερον ἀποκτενοῦσιν αὐτοὺς 
καὶ τὴν Πόλεν ἔρημον θήσωσιν. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ βεζύριδες 
ἐκ τοῦ φόβου αὑτῶν οὐκ εἶχον τί δρᾶσαι, φοβούμενοι καὶ 

20 αὐτοὺς καὶ εὐλαβούμενοι καὶ τὸν γηραιόν" πῶς γὰρ ἔμελλον 
εἰπεῖν αὐτὸν ἵνα παρῃτήσηται τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ζῶντος; 
Εἰςήεσαν οὖν καὶ ἄκοντες, καὶ ἀνέφερον τὸν γηραιὸν αὐθέντην 
τὰ γενόμενα ἅπαντα, καὶ ὅπως ἵσταντο οἱ γενίτξαροι μετὰ τῶν 
ὅπλων ἡμᾶς περιμένοντες, καὶ ἐὰν οὐ ποιήσῃς τὸ θέλημα 

1. εὗρέτινα θεραπείαν 1.5 : εὕρε τινὰ θερατια Ὦ. 5. ἄνωθέν ἐστιν 5: 
ἄνωθεν ἐστὶν ὍΙ,. "Ἔφερον Ὦ : φέροντες 1.5. 6. ἀποσταλέντες 1.5: 
ἀποστέλοντες Ὁ. ὅτε ἐπλησίασεν ὍΪ,: ὅταν ἐπλησίασαν 5. 8. αὑτοῦ 

φσογέῤεῖ : αὐτοῦ 1.5. 11. ἀφέντες 1,5 : ἀφέντης Ὦ. 13. μπασιάδας Ὁ: 
πασιάδες 1.5. εἴπωσι 1,5 : εἴπωσιν Ὦ. 15. τότε Ὧ : αἷρεςέ 1,5. 
Μουσταφά μπασίας “εγἰῤεὲ : μουσταφάμπασιας Ὁ). μουσταφαπασιὰς Ἷ,. 

Μουσταφὰᾶ πασιᾶς ὃ. 1Ι6. Χερσέογλης ὉΙ,: Χαρσέογλης 5. τοσοῦτον 1.5: 
τὸσοῦτον Ὦ. 17. τὴν σήμερον “οὔ ἐβοεὶ : τὴν σή . . « « εέξεγὲ: α ὄαζεΣ εογγυσῖς Ὁ. 

ἀδερ 15. ἀποκτενοῦσιν Ὁ: ἀποκτενῶσιν 1.5. 18. ᾿θήσωσιν Ξεγέῤεί : 
θήσωσι 1,5. βεζύριδες τεγἐβεὶ: βεζήριδες ὍΙ,5. 190. αὑτῶν τογἐῤεΐ : 
αὐτῶν Ὧ1.5. 20. πῶς. 1.5: πάντες Ὦ. 21. αὐτὸν Ὦ: αὐτῷ 1,5. 
ζῶντος Ὁ: ζῶν 15. 4112. εἰτήεσαν :εγίῤεῖ: εἰσίεσαν Ὁ1,5. ἄκοντες καὶ Ὁ: 
ἄκοντες 1,8. ἀνέφερον Ὦ : ἀνήφερον 1,5. 13. τὰ γενόμενα ἅπαντα 

(ἄπαντα) Ὁ : ἅπαντα τὰ γενόμενα 1.5. ἵσταντο Ὦ : ἵστανται 1,5. τῶν 
“εὔίῤεί: τὸν Ὁ. αἷδεσί 1,5. 14. ἡμᾶς 1.35: ἡμῶν Ὦ. 
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αὐτῶν, μέλλουσι καὶ σὲ καὶ ἡμᾶς ἀποκτεῖναι, καὶ ποιήσουσι Οοὰ. α1ον 
καὶ ὃ θέλουσιν. ᾿Ακούσας δὲ ὁ αὐθέυ᾽της βαρέως ἀποδέχθη, 8. 803 
καὶ δακρύσας κατηράσατο τὸν υἱὸν αὑτοῦ. Οἱ δὲ γενίτξαροι 
ἐβόων ἔξω ἑστῶτες καὶ περιμένοντες ὥςπερ ἄγριοι θῆρες. 
Ἠρώτησε δὲ ὃ αὐθέντης, ὅτι ἄνευ τῶν γενιτζάρων οἱ ἕτεροι 5 
τί λέγουσι περὶ τούτου; Εἶπον δὲ οἱ βεζύριδες, ὅτι ἐξέκλεναν 

ἅπαντες μικροί τε καὶ μεγάλοι. Μὴ ἔχων δὲ τί ποιῆσαε καὶ 

ἄκων δέδωκε πρὸς αὐτὸν τὴν βασιλείαν ἐν ἔτει ἔκ μηνὶ 
᾿Απριλίῳ κδ΄. 

ἸΒασιλεία σουλτὰν Σελίμη. Ιο 
ἽΑμα δὲ πρωὶ, ἄραντες αὐτὸν οἱ ἐν τέλει τῆς πόρτας 

βεζξύριδες καὶ ἀγάδες καὶ πλῆθος λαοῦ, ἐπορεύθη πρὸς τὸν 
πατέρα αὐτοῦ καὶ προςεκύνησε καὶ ἠσπάσατο τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ, καὶ δέδωκε καὶ ἄκων πρὸς αὐτὸν τὴν ἡγεμονίαν αὑτοῦ. 
Αὐτὸς δὲ, ἐξελθὼν ἐκ τῆς Πόλεως, ἐπορεύθη ἐν τῷ Διδυ- το 

μοτείχῳ, καὶ ἅμα ἐν τῷ πορευθῆναι ἐν τρισὶν ἑβδομάσιν 
ἐτελεύτησε" καὶ ἔφερον τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἐν τῇ Πόλει, καὶ 
ἔθαψαν ἐν τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ κτισθέντε ἱμαρατίφ᾽ ἐφημίσθη γὰρ 
ἐν τοῖς πλείοσιν ὡς ὁ Γιονοὺς μπασίας ἐφαρμάκευσεν αὐτὸν, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἦν ὡς δοξάζουσιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς χολῆς καὶ τῆς 20 
περιφρονήσεως ἐτελεύτησεν. Ἦν γὰρ ἐν πᾶσιν ἀγαθός" οὐ 
γὰρ ἔὄπραττέ τι ἄνευ κρίσεως" ἐν γὰρ τοῖς καιροῖς αὐτοῦ 
διῆγον ἐν εἰρήνῃ ἅπαντες, κερδῶντες καὶ σπαταλῶντες" ἦν 
γὰρ ταπεινόφρων καὶ εἰρηνικὸς καὶ δικαιότατος καὶ ἐκ τῆς 
πολλῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως ἐποίησαν οἱ γενίτξαροε πολλὰς 2ς 

1. ποιήσουσι Ὦ: ποιῆσαι 15. 4. καὶ δ᾽.: ὡς 1,5. θέλουσιν “ε"ἱρεῖ: 
θέλουσι Ὁ1.5. ἀποδέχθη Ὁ : ἀπεδέχθη 1,3. 3. (6' 14) αὐτοῦ “εν βεὶ : 
αὐτοῦ ὍὉ1.35. 66. (εἰ 1τἍ) βεζύριδες τον βεὶ - βεζήριδεε Ὦ1.5. 8, δέδωκε 
1,5: δέδωκεν Ὦ. 9. ᾿Απριλίῳ το ἱβεῖ : ̓Απριλλίῳ Ὁ1.5. 1ο. Βασιλεία 
σουλτὰν» Σελίμη (σελήμη) Ὁ : ἀετινέ 1,5. 11. πόρτας 1.5: πρότας Ὦ.. 
[3. καὶ προσεκύνησε---χεῖρα αὐτοῦ 15.: οφτωκ Ὦ. 14. δέδωκε 1.5 : 
δέδωκω Ὦ. 15. Διδυμοτείχῳ :οἐῤεέ : δυδιμωτύχω Ὦ : δημοτείχῳ 1, 

Διμοτείχῳ 8. 16. ἑβδομάσιν 1.5 : εὐδομᾶσι Ὦ. 1. ἐτελεύτησε ὍΙ,: 
ἐτελεύτησεν 9. 18. ἐν ὮὨ: αὐτὸ ἐν 1,5. ἐμαρατίῳ το ῤτὲ :- ἡμαρατίω Ὦ. 

ἡμαρατίῳ 1,85. 19. Γιονοὺς Ὁ : γιογουῦ 1. Γιονοὺῦξ 5. μπασίας Ὁ: 
μπασιὰς 1. ᾿ μπασιᾶς ὃ. 10. δοξάζουσιν 1.5. : δοξάζουσι Ὦ. 

41-.2. ἐν πᾶσιν (πᾶσι)---κρίσεως Ὁ: ἀσωκ 1.5. 4121. ἔπραττέ τι τογἐῤεΐ: 
ἔγραπτεν τί Ὦ. γὰρ Ὦ: αἷρεεί 1,5, 13. διῆγον “7 ρ:΄ : διήγων Ὦ. 

διάγων 1.5. ἅπαντες κερδῶντες καὶ Ὁ : κερδῶντες ἅπαντες καὶ 1,5. 
158. αὐτοῦ 115: ὁαεί Ὦ. 
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ἀταξίας, ἐπάτησαν γὰρ καὶ τὰς οἰκίας οὐ μόνον Ἕ;:- 
βραίων, ἀλλὰ καὶ τῶν βεζύριδων, καὶ ἥρπασαν τοὺς βίους 
αὐτῶν. 

Εὔπωμεν καὶ τὰ τῆς ἐκκλησίας. “ποίησε γὰρ παραίτησιν 
ς ὁ κῦρι Διονύσιος, ὡς προείπομεν" γέγονε δὲ πατριάρχης ὁ 
Σερρῶν ᾧ ὄνομα Μανασσῆς, μετονομάσαντες αὐτὸν Μάξιμον, 
ἦν γὰρ ᾿Αγιορείτης. Γέγονε δὲ φήμη κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ ὕβριξον 
αὐτὸν δικαίως ἢ ἀδίκως, αὐτὸς γὰρ οἷδε τοῦ δοῦναι λόγον ἐν 

τ] τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. Ἔστοίησε δὲ ἐν τῇ πατριαρχείᾳ ἔτη 
Ποά 1 δῦδ δ, [ καὶ, γεγονότων σκανδάλων μετά τινος μοναχοῦ ὀνόματι 

τι Γαβριὴλ, ἐξέωσεν αὐτὸν, καὶ πάλιν ἔφερον τὸν κῦρ Νήφωνα, 
καὶ ἐποίησεν ἔτος ἕν, καὶ πάλιν ἐξέωσαν αὐτὸν, γεγονότων 
σκανδάλων οὐκ ὀλίγων ἔκ τε τοῦ Μανασσῆ τοῦ πρὸ αὐτοῦ 
πατριάρχου καὶ ἐξ ἑτέρων μητροπολιτῶν τῶν μὴ θελόντων 

τῷ αὐτὸν, καὶ γέγονε πατριάρχης ὁ Δράμας Ἰωακεὶμ, ἦν γὰρ τοῦ 
κυροῦ Διονυσίου καλόγηρος, νέος ἄνθρωπος ὦν, ἀγαθὸς τῇ 
γνώμῃ καὶ χρησιμώτατος λίαν" εἰ γὰρ καὶ ἰδιώτης ἦν, ἀλλ᾽ 
ἠγαπᾶτο ὑπὸ πάντων. Ἔ“πορεύθη δὲ καὶ ἐν τῇ ᾿1βερίᾳ, καὶ, 
ἐλθὼν μετὰ βίον ἀπείρου, οὐκ εἴασαν αὐτὸν εἰρηνεύειν, ἀλλά 

20 τίς μητροπολίτης Σηλυβρίας καθαιρεθεὶς διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν 
φαυλόβιον καὶ αἰσχρὸν, πορευθεὶς ἐποίησε προςθήκην ἐν τῷ 
χαρατζξίῳ φλωρία χίλια. Μὴ θέλων δὲ ὁ Ἰωακεὶμ στέρξαι 
αὐτὰ, ἔστερξαν αὐτὰ ὅ τε λαὸς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ ἐξέωσαν 
τὸν Σηλυβρίας, καὶ πάλιν εἰςῆλθεν ὁ Ἰωακείμ. Ὀλίγον δὲ 

45 Καιροῦ παρελθόντος, γέγονέ τι τοιοῦτον. Ὃ γὰρ σουλτὰν 
Μπαγιαξίτης ἔτει ζῶν ἐπορεύετο ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ Χρυσο- 

1. τὰς Ὁ : οἷκετέ 1,3. 2. τῶν Ὡ: «ἴδετε 1,8. βεϊύριδων «εγέβεὶ: 
βεζήρηδων Ὦ. βεζήριδων 15. 4. Περὶ τοῦ πατριάρχου ἐν "παρρίνδ 1,:᾿ 
φμορα Περὶ πατριάρχου ἐχλέδεέ ὃ. 5. κῦρι τεγέῤεϊ: κύρι Ὁ. κῦρ 1.5. 
6. Σερρῶν 8: σερῶν ὍΙ,. ". ᾿Αγιορείτης σογἐῤεὲ :- ἁγιορήτης Ὦ. 
᾿Αγιορίτης 1.5. γέγονε 1,5 : γέγονεν Ὦ. 8. οἷδε 1,5: οἷδεν Ὁ. 
9. ἐποίησε 1.5: ἐποίησεν Ὦ. 10. γεγονότων 8:: γεγωνότων ὍΙ,. 

1ι. Νήφωνα 1.5 : νίφωνα Ὦ. 12. αὐτὸν 1.8 : αὐτοῦ Ὁ. γεγονότων Ὠ5: 
᾿γεγωνότων ἴ,. 14. ἐξ Ὁ : ἐεεέ 1,8. 15. γέγονε 1.5: γέγωνεν Ὦ. 

Δράμας 1,5 : δραμμας Ὦ. 16. καλόγηρος Ὦ: καλόγερος 1,5. 17. καὶ (1) 
Ὡ: ὦδε 1.5. 18. Ἰβερίᾳ 5: ἰβεροίᾳ 1. ἰβερεῖα Ὁ. 9. βίου 1,5: τοῦ 
βίον ἢς 40. τι  [.5: τ Ὁ: Σηλυβρίας ὃ : σηληβρίας Ὁ. συλιβρία: 1,. 
141. προσθήκην ὮΪ,: προσθήκη. 521. φλωρία “εγίξεὝί: φλορία Ὦ : φουρία 1,. 
φλουρία 9. 44. τὸν Σηλυβρίας 8 : τὸν συλιβρίας 1, τὴν συληβρίαν Ὦ. 
45. γέγονέ τι «γέῤὙὲ: γέγονεν τὶ ὉὮ. γέγονε ἔτι 1.5, 
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κεράμου, καὶ θεωρεῖ ἕν ὁσπίτιον μετὰ κεράμων, ἠρώτησε δὲ 

τί ἐστι τοῦτο; εἶπον οὖν αὐτῷ, ὅτι ἐστὶν ἐκκλησία τῶν 
Χριστιανῶν: ἠρώτησε δὲ τοὺς ἐντοπίους ἀνθρώπους, ὅτι 
τὴν ἐκκλησίαν ταύτην τίς ἔδωκε θέλημα ἵνα κτίσητε αὐτήν; 
αὐτοὶ δὲ ἐν ἁπλότητι εἶπον, ὡς μετὰ βουλῆς τοῦ πατριάρχου 5 
ἐγένετο. ᾿Ωργίσθη οὖν τοῦ Ἰωακεὶμ, καὶ ἐξέωσεν ἐκ τοῦ 
πατριαρχείου, καὶ ὥρισεν ὅπως ποιήσωσιν ἕτερον. Ἔ στειλαν 
οὖν κληρικοὺς πρὸς τὸν κῦρι Νήφωνα, ὄντα ἐν τῇ Βλαχίᾳ, καὶ 
οὐκ ἠθέλησεν ἐλθεῖν. Ἐπγένετο οὖν σύνοδος, καὶ ἐποίησαν 
πατριάρχην τὸν κῦρι Ἰ]αχώμιον, μητροπολίτην ὄντα Ζιχνῶν. τὸ 
᾽'ποίησε δὲ χρόνον ἕνα, καὶ πάλιν τινὲς λαϊκοὶ φίλοι τοῦ 
ἸΙωακεὶμ ἐποίησαν ὅπως ἐξ οἰκείων ὑπαρχόντων δώσωσι τὸν 
αὐθέντην φλωρία πεντακόσια καὶ δῴη αὐτοῖς πάλιν τὸν 
Ἰωακεὶμ πατριάρχην. Ἔίγνετο δὲ μετὰ σκαιο]ρίας κρυφίως (οὰ. 311 ν 
τοῦ ᾿Ἰωαϊκεὶμ, καὶ ἐξέωσαν πάλεν τὸν κῦρ Παχώμιεον. "Ἔλαβε 5. 6δ0ε 
δὲ πάλιν τὸν θρόνον ὁ ̓ Ιωακεὶμ, καὶ ὡς ἐν ὀλίγῳ ἐπορεύθη ἐν τό 
τῇ Μολδοβλαχίᾳ πρὸς τὸν Μπόγδανον, αὐτὸς δὲ οὐκ ἠθέλησε 
κὰν ἰδεῖν αὐτόν" ἐλθὼν δὲ ἐν τῇ Βλαχίᾳ εἰς τὸν Δρογόβιστον 
ἐκ τῆς χολῆς καὶ περιφρονήσεως κἀκεῖ ἐτελεύτησε, καὶ ἀνεβιε- 
βάσθη εἰς τὸν θρόνον ὁ Παχώμιος πάλιν" ἔχει γὰρ θεὸς 20 
ἔκδικον ὄμμα. 

Βασιλεύσας γὰρ ὁ σουλτὰν Σελέμης ἐπορεύθη καὶ ἐκάθησεν 
ἐν τῇ Προύσᾳ" ἔφερον οὖν τοὺς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ παῖδας ἐκ 

1. ὁσπίτιον Ὁ: ὁσπήτιον 135. κεράμων Ὦ: κεράμου 13. ἠρώτησεϊ,5: 
ἡρώτησεν Ὦ. 4. τί ἐστι 1.5: τὶ ἐστὶν Ὦ. ἐστὶν ἐκκλησία Ὦ : ἐκκλησία 

ἐστὶ 1,5. 4. τὴν ὯΙ,: ἷξε 5. ἔδωκε “ε᾽ ἐεὲ : ἔδωκεν Ὦ. ἔδωσε 1.5. 
κτίσητε ὃ: κτήσητε ἴ, κτίσηταα Ὦ. 6. ἐγένετο Ὦ : ααεί 1.5. 

6---. ὮὨργίσθη (ὀργίσθη)---πατριαρχείῖον (πατριαρχίο) Ὁ : ἀδενέ 1,3. 
ἡ. ἔστειλαν Ὦ : ἔστειλεν 1,5. 8. κῦρι τογἱβεῖ: κύρι Ὦ. κῦρ 1.5. 
Νήφωνα 1.5 : νίμφωνα Ὦ. Βλαχίᾳ 5: βλαχείᾳ 1, βλαχεία Ὦ.. 
9. ἠθέλησεν 1.5: ἠθέλησαν Ὦ. 10. κῦρι τογἐῤεὲ: κύρι Ὦ. κῦρ. 1.5. 

1ο. Ζιχνῶν Ὠ: Ζηχνῶν 1,5. 11. ὄνα 1,5: ἕν Ὁ. .11. δώσωσι 1.5: 
δώσωσω Ὃ. 13. φλωρία 1,5: φλορία Ὦ. 14. ὀγίγνετο :ο ἐῤτῖ: 

ἐγήγνετο Ὦ. ἐγένετο 1.5. σκαιορίας “ἐγ ἐρεῖ: σκεορίας ὮΪ,. σκεωρίας 8. 
15. κῦρ!,: κυρ. ἐἀξείϑ. ιό. ὁ Ὦ: ὦ: 1.5. 17. ἩΜολδοβλαχίᾳ 
5: μολδοβλαχείᾳ ἴ,. μολδοβλαχεῖα ὮὍ. ἠθέλησε 1.5: ηθέλησεν Ὦ. 

ι8. Βλαχίᾳ 5: βλαχείᾳ 1. βλαχεῖα ἢ. τὸν Ὠ: τὸ 133. Δρογόβιστον 5: 

δρογόβηστον Ὦ. δρογόβυστον 1,. 19. ἐτελεύτησε 1,5: ἐτελεύτησεν Ὦ. 
422. 72. νιαγρὲνδ 1,: Περὶ βασιλέως. ἐκάθησεν Ὦ : ἐκάθισεν 1.5. 
13.. Προύσᾳ Ὁ : Προύσῃ 15. ἔφερον “εγέῤεἑ : ἔφερων Ὁ. ἥἤφερον 1,5. 
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τῆς Καραμανίας, καὶ ἀπέκτεινεν ἅπαντας. Ἰζαὶ πορευθεὶς ἐν 
τῇ Μαγνησίᾳ κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τοῦ Κουρκοὺτ Τζελεπῆ, 
ὡς οὐκ ἠδυνήθη ἀντιστῆναι αὐτῷ φυγὰς ᾧχετο ἐν τόποις 
δυςβάτοις; ἀλλ᾽ οὖν ἀπεπίασεν αὐτὸν καὶ ἀπέπνιξεν αὐτὸν, 

5 καὶ ἔφερον τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἐν τῇ Προύσᾳ. ᾿Απέμεινε δὲ ὁ 
ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ ἕτερος, ὃ σουλτὰν ᾿Αχουμάτης, ὧν ἐν τῇ 
᾿Αμασείᾳ. ἜἘχείμασε δὲ ἐν τῇ Προύσᾳ' εἶτα πορευθεὶς 
στρατεύει κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Αὐτὸς δὲ ὁ σουλτὰν 
᾿Αχουμάτης, συνάξας φοσσᾶτον μερικὸν ἐκ τῶν Καραμα- 

τοψιωτῶν καὶ τῆς πόρτας αὑτοῦ, ἐξῆλθεν ἀντιμαχήσασθαι. 
Πολέμου οὖν γενομένου, ἐλπίσας ὁ ταλαίπωρος, ὅτι εἰσὶ 
πιστοὶ οἱ Καραμανλῆδες πρὸς αὐτόν" συστάντος γὰρ τοῦ 
πολέμου, ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον, καὶ προςεκύνησαν τὸν 
σουλτὰν Σελίμην. Καταλειφθεὶς γὰρ μετὰ τῆς πόρτας 

15 αὑτοῦ μόνης, παρεδόθη καὶ ἄκων, καὶ ἔφερον αὐτὸν ζῶντα 
πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀξιῶν ὅπως συντύχῃ μετ᾽ αὐτοῦ" 
οὐ γὰρ ἠθέλησεν ὅλως τοῦ ἰδεῖν αὐτὸν, ἀλλὰ, νεύσας μόνον, 
ἄραντες ἀπέπνιξαν αὐτὸν καὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ. Τοιοντο- 
τρόπως ἐξωλόθρευσε πᾶσαν τὴν γενεὰν αὑτοῦ, χαίρων καὶ 

Οοά. 412: ἀγαλλόμενος ἐν αἱμάτων χύσεσι καὶ φόνων. Ὕπῆρχε ] γὰρ 
21 φοβερώτατος καὶ δικαιότατος ὥσπερ καὶ ὁ πάππος αὐτοῦ" 

ἀλλ᾽ οὖν ἐβάρυνεν ἅπαν τὸ ὑπήκοον διὰ χρημάτων δόσεις 
καθ᾽ ὅκαστον χρόνον, πολλάκις καὶ δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ" ἐν γὰρ 

5. Φ0δ τοῖς καιροῖς Ϊ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ οὐκ ἠπίσταντο τὰς τοιαύτας 
45 δόσεις τὰ λεγόμενα σαλγήνια. ᾿Απέκτεινε δὲ καὶ τὸν 

38. οὐκ 1,5: οὖν οὐκ Ὦ. 4- ἀπεπίασεν 15: ἀπεπκίασαν Ὦ. 
ἀπέπνιξεν αὐτὸν Ὁ: ἀπέπνιξε 1.5. 5. τὸν Ὦ: τὸ 1,5. 5. (εἰ 7) 

ΠΙρούσᾳ :εγίβε : προύσα Ὁ: Προύσῃ 1.5. ἀπέμεινε 1.5: ἀπέμινεν Ὁ. 

5--6. ὁ ἀδελφὸ:---᾿Αχουμάτης Ὁ): ὁ σουλτὰν ᾿Αχουμάτης ὁ ἕτερος ἀδελφὸς αὐτοῦ 
1.5. 7. ᾿Αμασείᾳ «ογῤεὙῖ : ̓Αμασίᾳ 1.5. ἐχείμασε 1.5: ἐχήμασεν Ὦ. 
8. στρατεύει Ὦ. ἐκστρατεύει 1,8. 9. ᾿Αχουμάτης Ὁ: ᾿Αχμάτης 1.8. 

φοσσᾶτον τ᾽ βεῖ : φωσάτον ὍΪ,. φουσάτον 53ζε. ΙΟ. (εέ 15, 19) αὑτοῦ 

“γβεέ: αὐτοῦ Ὅ1,5. 11. πολέμου οὖν γενομένου Ὁ : ἀδεμρέ 1.5. εἰσὶ 
1.5: εἰσὶ Ὁ. 14. Ἑαραμανλῆδες “εγέῤεῖ : Καραμανλίδες 1.5: καραμαλῇδες 

Ὁ. πρὸς αὐτὸν Ὦ: ἀπ 1.5. γὰρ Ὦ: οὖν 1,8. 14. καταλειφθεὶς 5: 
καταληφθεὶς 1. καταλυφθεῖς Ὁ. 15. μόνης ὉΙ,: μόνος 8. παρεδόθη 

5: παρεδώθη ὍΙ,., ι8. αὐτὸν Ὁ: “2ε: 1.5. τ. ἐξωλόθρευσε 8: ἐξολόθρευσε 
ὯΙ. 10. ἐν αἱμάτων χύσεσι 1,35 : αἰναιμάτων χύσεις Ὦ. φόνων ὯΙ,: 

φόνοι: 5ϑ.(ἁ 121. ἐβάρυνεν 1,5: ἐβάρευνε Ὁ. 415. σαλγήνια ὈΪ, : σαγλήνια 8. 
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Μουσταφᾶ μπασία, ἔχων αὐτὸν ἐν κακίᾳ διὰ τὸν σουλτὰν 
Μαχουμάτη ὅπως ἐβουλεύσατο ἵνα δῴη ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
πρὸς ἐκεῖνον τὴν αὐθεντίαν, ὁμοίως καὶ τὸν Δοῦκα Κήνογλη 
καὶ τὸν Γιονοὺζ μπασία καὶ ἑτέρους ἀναριθμήτους, ὧν οὐκ 
ἔστιν ἀριθμός" κατῆδας δὲ καὶ κριτὰς τοσούτους ἐξέωσε καὶ ς 
ἐτιμωρήσατο καὶ ἀπέκτεινε πλείστους. Ἑὰς δὲ τὸ ἡμέτερον 
γένος ἦν ἀγαθὸς, ἠνέῳξε δὲ καὶ ναοὺς οὕςπερ ἀπέκλεισεν ὁ 
πατὴρ αὐτοῦ. | 

Ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ στρατεύει ἐν Περσίᾳ εἰς τὸν Σὰχ Ἰσμαήλ" 
οὗτος γὰρ ὁ Σὰχ ᾿Ισμαὴλ ὑπῆρχεν υἱὸς τοῦ Σὰχ Χαϊτάρ" ὁ το 
δὲ Σὰχ Χαϊτὰρ ἦν υἱὸς τοῦ Σὰχ Τζουνεΐτη" ὑπῆρχον δὲ ἐκ 
γένους καταγόμενοι τοῦ ᾿Αλῆ" ὁ γὰρ ᾿Αλῆς ἐκεῖνος ἦν γαμπρὸς 
τοῦ Μεεμέτη τοῦ προφήτου αὐτῶν' ὑπῆρχον δὲ σεΐτηδες 
ἔχοντες τεκὲν καὶ χώρας ὅ τι πλείστας καὶ λαὸν ἄπειρον" ὁ 
πάππους δὲ αὐτοῦ ὁ Σὰχ Τζουνεΐτης, ἱσταμένης τῆς Τραπε- τ5 

ζοῦντας, γέγονε θανατικὸν καὶ ἔφυγον ὅ τε βασιλεὺς καὶ 
πάντες οἱ ἄρχοντες εἰς τὸ παράλιον, εἰςπηδήσας γὰρ ὁ Σὰχ 
Τζουνεΐτης αἰφνιδίως μετὰ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ ἐποίησε θνῆσιν 
πολλὴν, ἀποκτείνας ἅπαντας τοὺς καλλιστεύοντας καὶ 
ἀνδρείους" οὐ γὰρ εὑρέθησαν ἐν ὅπλοις, ἀλλ᾽ ἦσαν ἐν ἀμε- 20 
ριμνίᾳ καθεύδοντες, καὶ ἁρπάσας βίον καὶ ἅρματα καὶ 
ἵππους ἀπέδρασε' μαθὼν δὲ ὁ σουλτὰν Μεεμέτης, ὅτι εἷς 
ντερβίσης ἐποίησε τοιαύτην νίκην, ἐπορεύθη καὶ ἔλαβε τὴν 

1. ΜΜουσταφᾶ 5: μουσταφά Ὦ. μουσταφα 1,. μπασία Ὁ: 

πασιὰ ϊ., πασιϑ. “4. Μαχουμάτῃη Ὁ: ᾿Αχμάτην 13. 4. αὐθωτίαν Ὁ: 
αὐθεντεία» 1.5. Δοῦκα Κήνογλη “εγίβεί - δουκακήνογλη Ὦ. δοῦκα 
κίἰρογλη 1... δΔουκακίνογλη 5. 4. Γιονοὺζ Ὁ: γιονουζ,.. μπασία Ὁ: μπασιὰ ἴ,. 

μπασιᾶ 5. ὧν 1.5: οὗ: Ὁ. 5. κατῇδας 9: κατήδας Ὦ. κατίδας 1,. 

δὲ καὶ κριτὰς Ὁ: καὶ κριτὰς δὲ 1,3. τοσούτους πγέῤεί : τοσούτους Ὁ. 
τοσοῦτον 1,5. ἐξέωσε 1.5 : ἐξέωσεν Ὁ. 6. ἐτιμωρήσατο 9: ἐτιμορήσατο Ὦ. 

ὀτιμωρίφατο Ἰ,. ἀπέκτεινε 115: ἀπέκτυεν Ὦ. ἡ. οὔσπερ 1,: οὔσπερ Ὁ. 

οῦς 5. 1ο. (εἰ 11) Χαϊτὰρ Ὁ: Χαϊντὰρ 1,5. 11. ἘΤζουνεΐτη τογίβεξ: 
τζουνεήτη Ὁ. Τζουνετῇ 1,5. 12. Μεεμέτη Ὁ: μεχεμέτε Ϊ., ἩΜεχεμέτη 

5. αὑτῶν Ὁ : αὐτοῦ 15. σεΐγηδες ὮὨ: σεΐτιδες 1,. καὶ σεΐτιδες 8. 

15. αὐτοῦ Ὁ: αὐτῶν 1,58. Ἐζουνεΐτης 1.5: τζουνεήτης Ὁ. 16. γέόγονε 

1,3: γέγωνεν Ὦ. 1. τὸ Ὦ: τόπον 1,5. 18. ἸΤχυυνεΐτης “εγίβεὲ : 

Τζουναΐτης 1,5, τ᾿. γαήτης εείεγίς ὦα δέαϊίες εογγοσὶς Ὦ,. αἰφνιδίως 5: 

αἰφνηδίως ἵ, ἐφνιδίως Ὦ. αὑτοῦ τεγίβεῖ : αὑτοῦ ὍΙ1.8. 10. οὐ γὰρ 
Ὡ: ος 1,5. ἀλλ' ἥσαν Ὦ: ἦσαν γὰρ 1,5. 21. καὶ ἁρπάσας 1.8: 
ἁρπᾶσαι Ὦ. ἅρματα ΞΘ: ἅρματα 1, 412. Μεεμέτης Ὦ: μεχεμέτις 1,. 
Μεχεμέτης 8. 42-,13. εἷς ντερβίσης 8. : εἷς ντερβύσις 1... εἰτερβήσηι Ὦ, 
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Οοὰ. 3124 ν Τραπεζοῦντα. ᾿Ετελεύτησε δὲ ὁ ] Σὰχ ἸΤζουνείτης, κατα- 
λείψας τὴν ἡγεμονίαν πρὸς τὸν υἱὸν αὑτοῦ τὸν Σὰχ Χαϊτάρ. 
Οὗτος γὰρ, ζητήσας ἵνα δῴη αὐτὸν δρόμον ὁ ῬῬουστάμπεης 
ὁ τοῦ Οὐξοῦν Χασάνη υἱός" οὗτος γὰρ ἦν ἡγεμονεύων ἐν τῇ 

ς Περσίᾳ, ἔσχε γὰρ αὐτὸν ἐκ τῆς τοῦ βασιλέως τοῦ κυροῦ 

Δαυὶδ θυγατρὸς, τῆς δέσποινα Χατοῦς" ὅπως πορευθεὶς 
αἰχμαλωτίσῃ τὰ μέρη τῆς Τραπεζοῦντας" ὡς δὲ οὐ δέδωκεν 
αὐτῷ δρόμον, συνῆψε πόλεμον μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ νικήσας 

5. 606 ἀπέκοψε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τοῦ Σὰχ Χαϊτάρ. "Ἔσχε δὲ 
το υἱὸν ὁ Σὰχ Χαϊτὰρ ἐκ τῆς θυγατρὸς τοῦ Οὐξζοῦν Χασάνη 

τὸν Σὰχ Ἰσμαήλ" νέος γὰρ ἦν τῇ ἡλικίᾳ, ἀλλ᾽ ἦν ἐπιτήδειος 
ἐν πᾶσι, κυριεύσας τοὺς τόπους καὶ χώρας ἃς εἶχον καὶ οἱ 
πατέρες αὐτοῦ. ὋὉ γὰρ Οὐξοῦν Χασάνης ἔσχε καὶ ἕτερον 
υἱὸν ὀνόματι ᾿Ογουρλοῦ Μεεμέτη ἐκ τῆς προτέρας γυναικὸς 

19 αὐτοῦ, καὶ εἰδὼς ὅπως φθονεῖται ἐκ τῆς μητρυιᾶς αὐτοῦ, 
ἐχούσης ἑτέρους υἱοὺς, ἀπέδρασε φυγὼν, καὶ, ἐλθὼν πρὸς τὸν 
σουλτὰν Μεεμέτην, δέδωκεν αὐτῷ σκῆπτρον πλησίον τῶν 
ὁρίων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" ὁ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ γέγονε κλι- 
νήρης" ἵνα, ὅταν τελευτήσῃ, μετὰ βοηθείας τοῦ σουλτὰν 

20 Μεεμέτη λάβῃ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Γνοῦσα 
δὲ ἡ γυνὴ τοῦ Οὐζοῦν Χασάνη, ἤγουν ἡ μητρυιὰ αὐτοῦ ἡ 
δέσποινα Χατοὺν, ἔχουσα, ὡς προείπομεν, νἱοὺς τρεῖς, φοβου- 
μένη ὅπως μὴ λάβῃ ὁ προγονὸς αὐτῆς τὴν ἡγεμονίαν καὶ 
ἀποκτενεῖ τοὺς υἱοὺς αὐτῆς, ἐποίησε σκαιωρίαν, οἷα εἰκὸς 

45 θαυμάσαι" στείλας γὰρ ταχυδρόμους τάχα ἐκ στόματος τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ μετὰ γραφῶν τοῦ ἐλθεῖν διὰ συντόμως, ἡ γὰρ 
ψυχή μου σὴ, περιμένει τοῦ ἰδεῖν σε ἑστῶσα ἐν τῷ λάρυγγί 

1. ἐτελεύτησε 1,5 : ἐτελεύτησεν. 4. αὑτοῦ τοὔὶβεὶ: αὐτοῦ Ὅ1.5. 
8. αὐτὸν Ὦ: αὐτῷ 1.5. ἹῬουστάμπεης Ὁ: Ῥουστάμπεϊς 1.5. 4- (εἰ το) 
Οὐζοῦν Ὁ: Οὐζοὺν 1,5. 6. δέσποινα Χατοῦς 5: δεσποινάχατους Ὦ[Ϊ,. 
ἡ. οὐ δέδωκεν Ὠ: οὐκ ἔδωκεν 1,5. 11. τῇ ἡλικίᾳ Ὠ1,: τὴν ἡλικίαν 8. 
11--[2. ἦν ἐπιτήδειος ἐν πᾶσι Ὁ: ἐπιτήδειος ἐν πᾶσιν ἦν 1,5. 14. Μεεμέτη 

σογίῤεὶ: μεέμετι Ὦς Μεχμέτην 1,5. 20:ἐ Μεχμέτην ἐπ 1, φμαΐίνον ,οἠέα αΐσεγεαέ 

"ΜΖ. . 15. ἐκ Ὧ : ὑπὸ 1.5. 11. Μεεμέτην Ὦ : Μεχεμέτι 1,5. 

18. γέγονε 1.5: γέγωνεν Ὁ. 40. Μεεμέτη Ὁ: Μεχεμέτη 1.5. “2. δέσποισα 

ΣΧατοὺν ὃ. : δεσποινάχατουν ὍΪ,. 124. ἀποκτενεῖ Ὁ : ἀποκτείκῃ 1,38.. 

σκαιωρίαν ὃ: σκεωρίαν 1,. σκεορίαν Ὃ. οἷα 15: ἴα Ὦ. 
18. θαυμάσαι 1,5: θαυμάσας Ὁ. 47. σὴ σογίβεῖ: σὺ ὮὉ. σὲ 1.5. 



ἘΟΤΗΕΘῚΘ ΓΗΆΟΝΙΟΑ δι 

μου τοῦ ἐξελθεῖν" ἀπατηθεὶς οὖν ὁ ταλαίπωρος ἐξῆλθε μετὰ 
μερικοῦ λαοῦ" αὕτη δὲ ἡ Δαλιδὰ ἔστειλε φοσσᾶτον, παραγ- 
γεΐλας τὸν μπεγλέρμπεην ὡς ἀπὸ στόματος τοῦ αὐθεντὸς, 
Ι ὅπως, ἀπαντήσας τὸν ᾿Ογουρλοῦ Μεεμέτη ἐρχόμενον, ἐκκόψῃ Οοὰ. 418: 
τὴν αὐτοῦ κεφαλὴν, ὃ καὶ ἐποίησεν. δύνατο γὰρ φυγεῖν, 5 
ἀλλ᾽ ἤλπισεν, ὅτε ἔρχονται εἰς ὑπαντὴν αὐτοῦ" πιάσαντες 
γὰρ αὐτὸν ἀπέτεμον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. ὕάρας δὲ αὐτὴν ὁ 
μπεγλέρμπεης ἤνεγκε πρὸς τὸν Οὐζοῦν Χασάνη" λέγει δὲ 
αὐτόν" Τί ἐστιν αὕτη; ᾿Απεκρίθη, ὅτε ἡ κεφαλὴ τοῦ υἱοῦ 
σου ἐστί. Κλαύσας οὖν πικρῶς, λέγει πρὸς αὐτὸν μετὰ το 
ἀπειλῆς" Τίς σε ἀπέστειλε τοῦ ποιῆσαι τοῦτο, τοῦ ἀποκτεῖ- 

ναι τὸν υἱόν μου; Λέγει αὐτὸς, ὅτι ἡ δέσποινά με ἀπέστειλεν, 
εἰποῦσα ὅπως μετὰ ] τῆς σῆς βουλῆς ἐστι" ζητήσας γὰρ τὴν 5. ΦΟΥ 
δέσποιναν, αὐτὴ ἐκρύβη εἰς ἕν τῶν ταμείων, καὶ οὐκ ἠθέλησεν 
ἐξελθεῖν" οὐ γὰρ εἶχεν ἰσχὺν τοῦ ἐγερθῆναι ἐκ τοῦ κραββάτου. τς 

Πολλὰ δὲ φρυάξας καὶ κλαύσας καὶ ἐπαπειλησάμενος οὐδὲν 
ἴσχυσε" τέλος, ὥς φασιν, ἀπέπνιξεν αὐτὸν μετὰ τῶν θερα- 
παινίδων αὐτῆς" οὐ γὰρ ἦν ἰσχὺς ἐν αὐτῷ. 

᾽᾿ποίησε δὲ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον αὐθέντην τὸν 
Ῥουστάμπεη" ὀλίγον δὲ βιώσας ἐτελεύτησε, καὶ ἔλαβε τὴν 20 
ἡγεμονίαν ὁ ἕτερος υἱὸς αὐτῆς, εἶτα ὁ ἄλλος ὀνόματι σουλτὰν 
ἸἸσούφης" ἀπέθανε δὲ καὶ αὐτή" ταῦτα ἐποίησε τὸ πονηρό- 

τατον γύναιον. Ἐκπεσοῦσα γὰρ ἡ ἡγεμονία ἐκ τοῦ γένους 
ἐκείνου, οὐκ εἶχον ὅ τι καὶ δράσειεν" ὑπῆρχε γὰρ υἱὸς τοῦ 
ἀποκτανθέντος τοῦ ᾿Ογουρλοῦ Μεεμέτη ὀνόματι Ἔμηρξζὲς, 

1. ἐξῆλθε 1.5: ἐξῆλθεν Ὁ. 4. (εἴ 14) αὕτη Ὁ: αὐτὴ 135. ἔστειλε 1.5: 
ἔστειλεν Ὦ. φοσσᾶτον “ε7βεέ : φωσάτον Ὦ. φουσάτον 1... φουσάτα 5. 

3. μπεγλέρμπεην τογέβεί: μπεγλέρπεην 15. μπεγλερμπεγῇ 1.5. 4. Μεεμέτη 
““εγέῤεί : μεέμετι 1). Μεχεμέτην 1.5. 5. ἐποίησεν 1,5: ἐποίησε Ὦ.. 

6. ὑπαντὴν αὐτοῦ Ὦ: αὐτοῦ ὑπαντὴν 15. 6---Ἴ. πιάσαντες (πδιάσαντε:)--- 

αὐτοῦ Ὁ: ὄξτωμ 1.35. 8. μπεγλέρμπεης “εγἐβεὲ : μπεγλερπεεῖς Ὁ. μπεγλερμ- 
πεγῆς 1.5. . ἤνεγκε 1.5: ἤνεγκεν Ὁ. ΧΧασάνη Ὁ: Χασὰν 15. 0. αὐτὸν 
Ὡς αὐτῷ 1.5. τί (τὶ 1,5) ἐστιν -εγέῤσὲ : τί ἐστὶν ὍΤ.5. 10. ἐστί :ογβεΐ : 
ἐστὶν Ὧ1.5. 11. τίς σε ἀπέστειλε 1.5: Καὶ τίς σοι ἀπέστειλεν σοι Ὦ. 
11. δέσποινά με τον ἐβεὶ : δέσπουα μὲ Ὧ1,.3., 13. ὅπως Ὁ: ὅτι 1.5. ἐστι 1,5: 
ἐστίν Ὁ. 14. ταμείων 1,5: ταμίων Ὁ. 1]. ἴσχυσε 5751: ἴσχυσεν 1,5. 

ὥς φασιν :ογἱβεὶ : ὡς φασιν 1.5. ὡς φασὶν Ὦ. ἀπέεκνιξεν “εν ῤεὶ : 

ἀπέπνηξεν Ὦ. ἀπέπνιξαν 1,5. 10. 'ῬΡουστάμπεη :ογῤεί : ροστάμπεϊ Ὦ. 

Ῥουστάμπεϊ 1.8. 40. ἔλαβε 1,5: ἔληα»ν Ὦ. 411. ὀνόματι 1.5: ὅνομα Ὦ. 

258. τοῦ απ Ογουρλοῦ (δγουρλοῦ) Ὁ: οἷεε: 35. ΜἩΜεεμέτη Ὁ: Μεχεμέτη 1,8. 

9 



62 ἘΓΤΗΕΒῚΒ Γ(ΗΚΟΝΙΟΘΑ 

εὑρεθεὶς ἐν τῇ Πόλει" μετὰ γὰρ τὸ ἀποκτανθῆναι τὸν πατέρα 
αὐτοῦ φυγὼν ἦλθεν εἰς τὸν σουλτὰν Μπαγιαξζίτην, δέδωκε δὲ 
αὐτὸν καὶ τὴν θυγατέρα αὑτοῦ εἰς γυναῖκα, ἔσχε γὰρ τιμὴν 
καὶ δόξαν οὐ τὴν τυχοῦσαν. "Ἐστείλαν οὖν πρέσβεις οἱ 

ς Πέρσαι πρὸς τὸν αὐθέντην, ὅπως δῴη αὐτὸν αὐτοῖς τοῦ 
γενέσθαι αὐθέντης ἐν πάσῃ τῇ Περσίᾳ ὡς ἐστὶν ἐκ τοῦ γένους 
ἐκείνου" ἀπέστειλε δὲ αὐτὸν πορευθεὶς μετὰ λαοῦ καὶ δόξης 
πολλῆς. Καθήσας δὲ ἐν τῷ θρόνῳ, ἔστειλε λαβεῖν τὴν 
γυναῖκα αὑτοῦ, στείλας καὶ λέθους βαρυτίμους καὶ βίον οὐκ 

το ὀλύγον' ὅμως ἀπέστειλαν αὐτὴν, πλησιασάσης δὲ ὀγγὺς τῶν 
ὁρίων τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ἦλθεν οὐλάκης ὅπως ἀπέκτειναν τὸν 

Οοά. 418 ν ἘΪμηρζέμπεη τὸν ἄνδρα αὐτῆς" ἀκούσασα δὲ ἦλθε πάλιν 
πρὸς τὸν πατέρα αὑτῆς. 

Εἰδὼς δὲ ὁ Σὰχ ᾿Ισμαήλης, ὅτι ἐγένετο ἡ ἡγεμονία ἐν 
15 ἀκαταστασίᾳ καὶ οὔκ ἐστι γνήσιος αὐθέντης, ἀλλὰ γέγονε 

πολυαρχία καὶ σύγχυσις, εἰςπηδήσας ἔλαβε τὴν ἡγεμονίαν 
ἀπονητὶ, ὡς καὶ αὐτὸς ὑπῆρχεν ἐκ τῆς τοῦ Οὐζοῦν Χασάνη 
θυγατρὸς υἱός. ᾿ἜἘκυρίευσε δὲ τόπους καὶ χώρας ϑως τοῦ 
Χορασὰν καὶ Βαβυλῶνος καὶ τῶν ἐκεῖθεν Σκυθῶν καὶ τῆς 

8. Φ086 Κασπίας ] θαλάσσης καὶ μέχρι ᾽Ωκεανοῦ. Αὐξυνθεὶς οὖν καὶ 
δι ὑπερπλουτήσας ἥρπαζε καὶ ἐκ τῶν ὁρίων τῶν ᾿Οτμαλήδων. 

᾿Αλλ᾽ οὖν ὁ σουλτὰν Μπαγιαζίτης ἦν εἰρηνικὸς, καὶ οὐκ 
ἤθελε πολέμους καὶ μάχας, ἀλλὰ τοὺς ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ καὶ 
Δύσει εὑρισκομένους ἐκ τοῦ ἐκείνου σχήματος ἐτιμώρει αὐτοὺς 

25 ἀνηλεῶς. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Σὰχ Ἰσμαὴλ ἔστειλε πρέσβεις μετὰ 
δωρημάτων καὶ ὑποσχέσεων καὶ ὅρκων, ὡς ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ 

1. Μπεαγιαζίτην 5: μεαγιαζήτην Ὁ. μπαγιαῖίτι 1,. δέδωκε ϊ.,5: δέδωκεν Ὦ. 

8. αὑτὸν Ὁ: αὐτῷ 1.5. αὐτοῦ :ἐ ἐβεΐ: αὐτοῦ Ὁ1.,35. 54. τοῦ Ὦ: εἰς τὸ 1,3. 
6. αὐθέντης Ὦ: αὐθέντην 1,8. ἐστὶν ΞΘ: ἔστω 1... ἡ. ἀπέστειλε [.5: 
ἀπέστειλν Ὦ. πορευθεὶς 1,: πορενθεβ Ὁ. παρενθὺε 9. 8. καθήσωα! Ὦ: 
καθίσας 15. ἔστειλε 1.5: ἔστειλεν Ὦ.. 9. αὐτοῦ «εγίβεῖ : αὐτοῦ 1.5. 
11. οὐλάκης 1.5 : οὐλάκις 10. 11. ᾿Εμηρζέμπεη τον ἱβεί - ἐμιρζέμπεϊ Ὁ. 

Ἐμηρζέμπει! 135, ἦλθε Ὁ: ἐστράφη 15. 13. αὑτῆς τεγίβεί : αὐτῆς Ὅ1,5. 
14. εἰδὼς “εγίβεί: εἰδὸὲ Ὦς ἰδὼν 1. εἴδομεν 5. ᾿Ἰσμαήλη:ς (ἱσμαήλη:) 
Ὁ : Ἰσμαὴλ 1.5. 15. οὔκ ἐστι Ξγίβεἑ : οὐκ ἔστιν Ὦ. οὐκ ἐστὶ 1.5. 
17. Οὐζοῦν Ὁ: οὐζοὺν 15. 410. Κασπίας 8: κασπείας Ὦ. κασποία: 1,. 
Αὐξυνθεὶς "εγέβτέ :- αὐξηνθεοὶς Ὁ : Αὐξηθεὶς 1,5. 41. ἥρπκαϊε 15: 

ἥρκαζεν Ὦ. ᾿οΟτμαλήδων “εν ἐβεέ: ᾿᾽Οτμαλίδων Ὧ1.5. 23. ἤθελε 
15: ἤθελεν Ὁ. 



ἙΟΤΗΕΒΙῚΒ ΟΗΒΚΟΝΙΟΑ ό3 

μὴ δράσῃ τι ἢ ἁρπάσῃ ἐκ τῶν ὁρίων τῆς ᾿Ανατολῆς, καὶ οὕτως 
γέγονεν εἰρήνη. Ὁ δὲ σουλτὰν Σελίμης, ἀποκτείνας πᾶσαν 
τὴν ἑαυτοῦ γενεὰν καὶ γεγονὼς μονάρχης ἔν τε Δύσει καὶ 
᾿Ανατολῇ, ἀκούων ὅπως ὁ Σὰχ Ἰσμαὴλ, κυριεύει καὶ αὐξύνει 
τὰ ὅρια τῆς ἡγεμονίας αὑτοῦ, ὥρμησε πορευθεὶς ἐπάνου αὐτοῦ 5 
μετὰ φοσσάτου ἀναριθμήτου, ἔλαβε δὲ καὶ κάστρη αὐτοῦ τό 
τε Καραχεμίξι καὶ τὸ Μπαϊμποῦρτι, καὶ περαιωθεὶς ἐκ τοῦ 
Εὐφράτου ἦλθεν ἐν τῷ Τευρίζη. ἸΠολέμου οὖν σφοδροῦ 
γενομένου καὶ πλῆθος λαοῦ ἐξ ἀμφοτέρων πεσόντος" ὑπῆρχον 
γὰρ ἐν δόρυ καὶ ἅρμασιν οἱ Πέρσαι πολλῷ βέλτιοι τῶν το 
Ὀγτμαλήδων:" ὡς δὲ εἶδον, ὅτε οὐ δύνανται στῆναι μετ᾽ αὐτῶν, 
ἔβαλον τὰς ἁμάξας μετὰ τῶν σκευῶν, ὁμοίως καὶ οἱ γενίτξαροι 
μετὰ τῶν τουφεκίων. Καπνοῦ οὖν γενομένου καὶ κτύπου, οἱ 
γὰρ ἵπποι αὐτῶν ἦσαν ἀσυνήθεις ἐκ τῶν σκενῶν, καὶ ἔδωκαν 
ἐκ τῶν ὄπισθεν, καὶ οὕτως ἐνίκησαν αὐτοὺς κατὰ κράτος, καὶ τ5 
ἀφέντες πάντα ἔφυγον. "Ἔλαβον δὲ βίον καὶ ἵππους καὶ 
καμήλους μετὰ τῶν φόρτων αὐτῶν, ἔλαβον δὲ καὶ τὴν γυναῖκα 
τοῦ Σὰχ Ἰσμαήλ" ἐν γὰρ τῷ πολέμῳ ἦσαν μετὰ τῶν γυναικῶν 
καὶ παίδων καὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν᾽ ἔλαβε καὶ σουργού- 
νιδας ] ἐκ τοῦ Τευριζίου πλουσίους, καὶ ἔφερεν αὐτοὺς ἐν τῇ Οοὰ. 414 τ 
Πόλει καὶ ἐπιστήμονας ἐκ πασῶν τῶν τεχνῶν, καὶ οὕτως 2: 
ἐποίησε νίκην μεγάλην. 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς, οὐχ εὕρισκον τὰ 
εἰς διατροφήν" ἔκαυσε γὰρ καὶ ἠφάνισε τὸν τόπον ἅπαντα ὁ 
Σὰχ Ἰσμαήλ" ἀπέθανε δὲ πλῆθος πολὺ ἐκ τοῦ λιμοῦ. Οἱ 25 
«λείϊονες γὰρ αὐτῶν ἐξῆλθον ἄνευ ἵππων, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐκ 8. 600 
τῶν μεγιστάνων μετὰ βοῶν ἦλθον ὅως τῶν ὁρίων" ἐφοβοῦντο 

1. καὶ--εςἰρήνη Ὦ: Ἵἄσμη 1,5. 4. γεγονὼς 5: γεγωνὸς ὍΙ,. 

4- κυριεύει ὯΒ : κυριεύη 1.. αὐξύνει τεγῖρεί : αὐξήνη Ὦ. αὔξει 1,5. 

5. αὑτοῦ τεγέβεϊ : αὐτοῦ ὯΙΤ.5. ὥρμησε 1.5: ὅρμησεν Ὦ. ἐπάνου 

Ὁ : ἐπάνω 1.5. 6. φοσσάτου :ογίῤεί : φωσάτον Ὦ. φουσάτου 1.5. 

δὲ καὶ 1.5: ἐεεμρ Ὦ. κάστρη “εγῖῥεὶ: κάστροι Ὦ. κάστρα 1.5. 

ἡ. ἙΚαραχεμίζι το» ῤεὶ : καραχεμήζη Ὦ. Καραχεμέτι 1,5. ὍΜπαϊμποῦρτι 

1,5: μκαϊπούρτη Ὁ. 1ο. ἅρμασιν 1,8 : ἅρμασι Ὦ. 11. ᾿Οτμαλήδων Ὁ: 
᾽οτμαλίδων 15. εἶδον ὃ : εἴδων Ὁ. ἴδον 1.., στῆναι ὉΙ,: ἀντιστῆναι 8. 
14. σκενῶν 8: σκεβῶν ὯΙ,. 15. ἐκ τῶν ὅπ. τεγίβεϊ - εἰττῶν ὅπ. 1): εἰς τὰ ὅπ. 
1,5. 19. καὶ (39) Ὁ : δὲ καὶ 1.3. σουργούνιδας “εγίῤεϊ : σουργούνηδας Ὁ. 
σεργούνιδες 1.5. 40. Τευριζίου 1.5: τε βρηζίον Ὁ). πλουσίους 1.5: 
περοσίους Ὦ. ἄηηέ περίσσιουτ᾽ 13. εὕρισκον 1.5: ευρίσκων Ὦ. 
46. ἀλλὰ καὶ Ὦ: καὶ 1,5. 427η. βοῶν 1.5: βόων Ὦ. 



ό4 ἘΟΤΗΕΒΙῚΒ ΟΗΠΕΟΝΙΟΑ 

γὰρ μή ποτε διώκωσιν αὐτοὺς, καὶ ἔρριπτον τὰ ὑφάσματα τὰ 
σηρικὰ καὶ τὰ ἐκ χρυσοῦ ὑφαντά" οὐ γὰρ εἶχον πῶς ἄρωσιν 
αὐτά" οὐ γὰρ ἀπέμεινεν αὐτοῖς ἵππος ἢ κάμηλος μόνον ἔν τισι 
τῶν μεγιστάνων αὐτῶν. 

ς ἊἙλθὼν δὲ ἐν τῇ Πόλει νικητὴς τροπαιοῦχος ἐκαθέσθη ἐν 
ϑ “ἡ Φ 8 9 , 3 ’ ἃ δ ς ΄ὰ Ν αὐτῇ, ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ ἀπέκτεινε τὸν γαμπρὸν αὑτοῦ τὸν 

Σκεντέρμπεη τὸν μποστατζήμπαση καὶ τὸν Κανδηλεσκέριν 
τὸν πρώην νισαντζῆ, ὁμοίως καὶ τὸν Σωμένμπαση διὰ τὸ 
νεωτερίσαε τοὺς γενιτζάρους ἐν τῇ Αμασείᾳ, ὄντος τοῦ 

3 Ν δ᾿ [ά δ 2 «᾿ το αὐθεντὸς ἐκεῖ, ὑποπτεύσας γὰρ ὅτι μετὰ βουλῆς αὐτῶν 
ἐποίησαν ἀτάκτως καὶ ἐπορεύθησαν πλησίον οὗ ἦν ὁ αὐθέν- 
τῆς ζητοῦντες χαρίσματα καὶ ὅπως αὐτοὶ γνόντες οὐκ 
ἔσκοψαν αὐτούς. 

Καὶ πάλιν ἐπορεύθη ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει" γέγονε δὲ τῷ 
3 ὃὋὃ΄ὃὋἽἩ ΜΝ 3 Ἁ 3 ’ δ 15 αὐτῷ ἔτει ἐμπρησμὸς μέγας ἐν Κωνσταντινουπόλει" τὸ γὰρ 

μέρος τοῦ νοτιαίου μέρους ἐκ τοῦ Μαχουμοὺτ μπασία τὸ 
ἰμαράτει ἕως τοῦ σουλτὰν Μπαγιαζίτου καὶ τὸ Μπεζεστένιν 
ἐντὸς καὶ ἐκτὸς μέχρι καὶ τοῦ λοετροῦ τῆς ΚΚουκουνάρας οὐκ 
ἔμεινε κἂν λίθος. Τῷ αὐτῷ δὲ ἔτει δέδωκε καὶ τὸν υἱὸν αὑτοῦ 

20 σκῆπτρον, τὸν σουλτὰν Σουλεϊμάνην, τὴν Μαγνησίαν. ΕδΠτα 

1. διώκωσιν “οὔ ἴ2:᾽: διόκωσιν Ὦ. διώκουσιν 1,3. 414. σηρικὰ 5: συρικὰ Ϊ,. 

8. ἀπέμεινεν ὮὨ:: ὑπέμεινεν 1,8. κάμηλος ὯΒ: κάμιλος 1,. μόνον ὍΪ,: 

ἢ μόνον 8. 3--4.- ἔν τισι τῶν μεγιστάνων Τ): ἐν τοῖς μεγιστᾶσιν 1.8. 
5. ἐκαθέσθη 1.5: ἐκαθέσθην Ὦ. 6. αὐτῇ Ὁ: τῇ Πόλει 1.5. ὡς ἐν ὀλίγῳ 

δὲ ἀπέκτεινε (ἀπέκτινε) Ὁ : ἀπέκτεινε δὲ ἅμα τοῦ ἐλθεῖν 1,8. γαμπρὸν Ὦ: 
γαμβρὸν 1.5. αὑτοῦ “εγίῤῥεῖ: αὐτοῦ Ὁ1.5. 7. Σκεντέρμπεη σογέῤεὙί : σκεν- 
τέρμπεϊ Ὦ. σκερτέρμπεϊ 1,. Σκεντὲρ μπέϊ 5. μποστατζήμπαση “ο7ῤεὝΐ: 

μποστατζήμπασι 1,35: ποιτὰτζήμπαση Ὁ. κανδηλεσκέριν Ὁ): καζα- 

σκέρι 1.5. Καντιλεσκέρι Ῥ. 8. ὁμοίως ἐϊεγαΐμγ Ὁ. σωμένμπαση Ὦ: 

σεγμέμπασι 15. Σεῖϊμέν μπασιν Ῥ. ο. νεωτερίσαι 7125: νεωτερῇσαι 1.5. 

᾿Αμασείᾳ 5: ἀμασίᾳ 1,. ἀμασία Ὦ. 10. γὰρ ὅτι Ὁ: ὅτι 1,8. 

1. ὁ αὐθέντης Ὁ: αὐτὸς 1,5. 132. ἔσκοψαν 8: ἐσκοψαν Ὁ : ἔσκωψαν Ἷ,. 
77. 17, 13. 24. 18... 14. γέγονε ,5: γέγονεν Ὁ. 16. ἐν Κωνσταντινουπόλει 

Ὁ: ἄεερ 1,5. 16. τοῦ νοτιαίου Ὁ): τὸ νοτιαῖον 1,5. μέρους Ὁ: 

οἷξεεί 1.5. ἐκ τοῦ 1,9 : αὐτοῦ Ὁ. Μαχουμοὺτ 8 : μαχουμουτ ὍΙ,. 

μπασία “ογίεὶ: μασια Ὁ. πασιὰ 1. ππκασιᾶ 5. 17. ἱμαράτι «ογίβεΐ : 
ἡμεράτη Ὦ. ἡμαράτι Ἰ,. ἡμαράτι 9. Μπαγιαζίτου τεγέξεῖ: 

μπαγιαζήτον Ὦ. μπαγιαζήτη 1. ὍῬΜπεαγιαζίτη 8. Μπεζεστένιν :ογίῤεΐ: 

μπεζεστένην Ὦ.. Πεζεσθένι 1,5. 18. λοετροῦ ὩὮ: λουτροῦ 1.5. 

19. ἔμεινε 1,5: έμεινεν Ὦ. δέδωκε 1.56: δέδωκεν Ὦ. αὑτοῦ τεγίῤεὶ: 
αὐτοῦ 1,5. 
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στρατεύει κατὰ τῶν Τζήδων καὶ τοῦ Μισιρίου" ἔλαβε δὲ καὶ 
τὴν Τουρκμανίαν, ἤγουν τὸν τόπον τοῦ ᾿Ανατοβλᾶ. ᾿Απο- 
θανὼν γὰρ ὁ ̓ Ανατοβλᾶς ἔσχεν υἱοὺς πλείστους, ὁμοίως καὶ 
ἀνεψιούς" οὐκ εἰρήνευον δὲ, ἀλλ᾽ εἶχον «τολέμους μετ᾽ ἀλλή- 
λων. Πορευθεὶς οὖν ἔλαβε πᾶσαν τὴν ἡγεμονίαν αὐτῶν, ς 
αὐτοὶ δὲ ἔφυγον οἱ μὲν εἰς τὸν Σὰχ Ἰσμαὴλ, οἱ δὲ προς- 
ἰεκύνησαν τὸν αὐθέντην, καὶ δέδωκεν αὐτοῖς τόπους εἰς Οσοὰ. 416 ν 
διατροφήν. Στρατεύσας δὲ, ὡς προείπομεν, κατὰ τῶν Τζήδων, 
πρῶτον μὲν ἔλαβε τὸ Χάλεπ ἄνευ πολέμου τινός" ὁ γὰρ 
ἀρχηγὸς τοῦ Χάλεπ, ᾧ ὄνομα Χαΐρμπεης, προςκυνήσας το 
δέδωκεν αὐτὸν αὐτῴ. ᾿Εδεξιώσατο δὲ αὐτὸν ὁ αὐθέντης μετὰ 
τιμῆς καὶ δώρων πλείστων, ] τάξας αὐτῷ, ὅτι, ἐὰν λάβω τὸ 5. 610 
Μισίρι, ποιήσω σε σουλτάνον, μόνον δεῖξόν μοι τρόπον πῶς 
πορεύσομαι" ἐφοβεῖτο γὰρ τὸ τοῦ τόπου δύςβατον καὶ 
ἀμμῶδες καὶ ἄνυδρον, μή ποτε ἀπόληται ὁ τοσοῦτος λαός. τς 
Θαρρήσας γὰρ ὁ αὐθέντης αὐτῷ γέγονε πρόβοδος, ὡς εἰδὼς 
ἀκριβῶς ἅπαντα τὸν τόπον. ᾿Ελθόντες τουγαροῦν ἐν τῇ 
Δαμασκῷ, οὐκ ἤθελε προςκυνῆσαι" εἰς γὰρ τοσοῦτο πλῆθος 
λαοῦ τί εἶχε πρᾶξαι; οὐδὲ γὰρ ἦν στερεὸν κάστρον εἰς τὸ 
ἀντιμαχήσασθαι" ὅμως παρεδόθη. ἤΑραντες δὲ ἐκεῖθεν, 20 

ἐπορεύοντο ἐν Αἰγύπτῳ, ὃ λέγεται Μισίριι. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ 
αὐθέντης τὸ τοῦ τόπου δύςβατον, ἐβουλεύσατο μετὰ τοῦ 
Χαΐρμπεη ὅπως καταλείψῃ τὸ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ 
ἵππους καὶ αὐτὸς «πορεύσεται μετ᾽ ὀλίγον λαοῦ, ὃ καὶ 
ἐποίησεν" ὁ γὰρ Χαΐρμπεης ἠπίστατο ἀκριβῶς τὸν τοῦ ς 

1 (εἰ 8. Τζήδων Ὁ: Τζιτίδων 1,5. Μισιρίου τεγέῤο: Μησηρίου 1.8 : 
μησιερίου Ὦ. 2. Τουρκμανίαν σεγέῤεὶ : τουρκμενίαν Ὁ. Ἑαραμανίαν 1.5. 
5. οὖν ἔλαβε Ὁ: δὲ λαμβάνει 1.5. 8. προείπομεν Ὁ: εἴπομεν 1.5. 

9. ἔλαβε Ὁ: λαμβάνει 1,5. Χάλεπ Ὦ : Χαλέκι 1.5. 1Ιο. Χάλεπ Ὁ: 
Χαλὲτ 1,59. Χαΐρμπεης 1.8 : χαϊρπέϊς Ὁ. 11. δέδωκεν αὐτὸν Ὁ): καὶ δοὺς 

1,3. αὐτῷ. ᾿Ἐδεξιώσατο δὲ Ὁ: αὐτῷ, ἐδεξιώσατο 1,8. 12. πλείστων Ὦ: 

ὅτι πλείστων 1.5. 13. Μισίρι τογέῤεϊ : μισίρη Ὁ. Μισύρι 1.8. σε: 
σοι Ὦ. 14. τοῦ 115: ἐξεε Ὦ. 156. ἀπόληται :ε7͵ῤεῖ: ἀπόλυται Ὦ. 
ἀπόλλυται 15. ὁ Ὁ: αἰδέε 1.35. 18. ἤθελε :εγίῤῥεῖ: ἤθελεν Ὁ. ἤθελεν 1.5. 

τοσοῦτο ἴ,5: τὸσοῦτον Ὦ. 40. παρεδόθη ὃ: παρεδώθη ὍΙ.. 11. Μισίρι 
σογέῤεῖ: μησίρη Ὁ. Μισύρι 1.5. χ11---2. ὁ αὐθέντης Ὁ: δοεέ δύεβατον 1,8. 
13. ΣΧαΐρμπεη το ἐῤεηῖ: χαείρμπεῖ Ὁ. Χαΐρμπεῖ 1,5. 24. πορεύσεται ὮΪ,: 
πορεύσηται 8. 25. ἐποίησεν 1.5: ἐποίησε Ὦ. ΣΧαΐρμπεης :εγὶβεΐ : 

χαειρμπέης Ὁ. Χαΐρμπεὶῖς 1.5. ἠπίστατο 1,3: ὑπήστατο Ὦ. 

:, Ἑ. 5 
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σουλτάνου λαὸν ὅσος ἦν τῆς πόρτας αὑτοῦ" οἱ γὰρ"Αραβες, 
εἰ καὶ πλῆθος ἦν πολὺ, ἀλλ᾽ εἰσὶν ἄνανδροι" οὐκ ἐν μέτρῳ 
γὰρ εἶχεν αὐτούς. ἸΠλησιάσας δὲ τὸν τόπον, ἐφλέγοντο ἐκ τῆς 
δίψης καὶ τοῦ καύματος πᾶς ὁ λαὸς καὶ τὰ ζῷα' ἀλλ᾽ ὅρα 

ς τὰ τοῦ θεοῦ" ἔβρεξε γὰρ ὁ Κύριος βροχὴν θαυμαστὴν, καὶ 
ἐγεμίσθησαν οἱ ῥύακες καὶ οἱ λακκώδεις τόποι, καὶ ἔπιον τά 
τε ζῷα καὶ οἱ ἄνθρωποι" ἐθαύμασαν γὰρ οἱ ἐντόπιοι, λέγοντες, 
ὅτι οὐκ εἴδομεν τοιαύτην βροχὴν οὔτε ἡμεῖς οὔτε οἱ πατέρες 

ἡμῶν. 
Οοά. δὶ [Ἐλθὼν γὰρ ἐν Αὐγύπτῳ μετὰ μερικοῦ φοσσάτου, ὡς 

τι προείπομεν, ἐξῆλθον οἱ Τζιντάδες τοῦ πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ 
ἄντικρυ ὡς ἀπὸ μιλλίων δύο. Συνάψαντες οὖν πόλεμον 
ἰσχυρὸν, ἐνίκησαν αὐτοὺς κατὰ κράτος, καὶ ἔφυγον. ὋὉ δὲ 
σουλτάνος ἀποδράσας, οὐκ εἶδον αὐτὸν τί γέγονεν. “ὕστερον 

τς δὲ, ζητήσεως πολλῆς γεναμένης ποῦ ἂν εὕρωσιν αὐτὸν, εὑρέθη 
ἐντὸς ᾿Αραβίας" ὃν καὶ πιάσαντες ἔφερον, καὶ ἐφούρκισεν αὐτὸν 
φανερῶς ἐν μέσῳ τῆς ἀγορᾶς. "Ἔλαβε δὲ τὸ φοβερὸν καὶ 
ὀνομαστὸν Κάϊρος᾽ οἱ γὰρ Τζιντῆδες, φυγόντες ἐκ τοῦ πολέμου, 
ὡς προείπομεν, οἱ ᾿τμανλῆδες, εἰςῆλθον εὐθέως ἐντὸς τῆς 

20. χώρας. Οὐ γάρ ἐστι κάστρον ἐν τῷ Μισίρι, μόνον τὸ τοῦ 
σουλτάνου σαράγιον, ἔχον κάστρον μερικόν" οἱ δὲ οἶκοι 
αὐτῶν εἰσιν ὑψηλότατοι ὥςπερ πύργοι. "Ἔρριπτον γὰρ 
ἄνωθεν αἱ γυναῖκες καὶ παῖδες λίθους, ἀπέκτεννον τοὺς 

εἰςελθόντας ἐν ταῖς ῥύμαις, ἀλλ᾽ οὖν οὐκ ἴσχυσαν ἐκβαλεῖν 
λε αὐτούς" οὐ γὰρ ἦν τις τῶν Τζιντήδων ἢ πολεμιστῶν ἐντὸς 

τότε. Τὰ δὲ κάτεργα ἦσαν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ᾽ ἰδόντες δὲ οἱ 
᾿Αλεξανδρεῖς, ὅτε ἔλαβον τὸ Μισίρι, καὶ ἄκοντες προςεκύνη- 
σαν, στείλαντες τὰς κλεῖς" ὁμοίως καὶ πᾶσα ἡ Συρία καὶ 
Μαυριτανία ἕως Μεκὲ καὶ μέχρι καὶ τῆς ἄλλης θαλάσσης 

30 ἤρχοντο καὶ προςεκύνουν αὐτῷ. Τὸν δὲ βίον καὶ μάλαγμα 

1. ὅσος ἦν (ἦν) Ὁ : τὸν 1,3. αὑτοῦ “εγίρεΐ: αὐτοῦ Ὁ1,35. οἱ γὰρΑραβες Ὁ: 
τοὺς γὰρ ἄρραβας 1,: τοὺς γὰρ΄Αραβας 35. 6. οἱ (12) 1,5: αἱ ἢ. 7. οἱ (29) 

1,5: ὃς Ὁ. 8. εἴδομεν ὃ: εἴδωμεν ἵ,: εἴδωμεν Ὦ. ἡμεῖς. Ομ ἦσο Ὁε7 ὅο 

“ετέμἶ} 1. οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν Ὁ: γεεΐς σεῤῥίευϊ 8. 10. φωσάτου Ὦ. 
16. ἀρραβίας Ὦ. ἐφούρκησεν Ὦ. 18. Τωντήδες Ὦ. 10. γὰρ 
ἐστὶν Ὁ. Ῥεῖ κάστρον ἐκ Ὦ μερικὸν, 2οείδα ἐγ τε. μισήρη Ὦ. 
11. σαρράγιον Ὦ. 242. εἰσὶν Ὦ. 43. ἀπέκτεγων Ὦ. 24. τοῖς 
ῥήμασι Ὦ. 25. τίς Ὦ. 2). μησάρη Ὦ. 



ἘἙΟΤΗΕΘΙΘ ΟΗΒΟΝΊΟΑ 6) 

καὶ λίθους τιμίους οὕς περ ἔλαβε τίς διηγήσεται; Ἔφερε 
δὲ καὶ κίονας καὶ τάβλας ἐκ μαρμάρων πρασίνων καὶ 
πορφυρῶν πολυτίμους, ἐξ ὧν ἔκτισεν ἐκ τοῦ μέρους τῆς 
θαλάσσης κιόσκιον θαυμαστὸν, ὅπερ ἵσταται ϑὅως τοῦ νῦν. 
᾿λθὼν δὲ ἐν τῇ Πόλει νικητὴς τροπαιοῦχος, ἀφεὶς τὸν 5 
Μουσταφᾶ μπασίαν εἰς τόπον σουλτάνου, ὃς ἦν γαμπρὸς 
ἐπ’ ἀδελφῇ αὐτοῦ, ἀπέκτεινε δὲ καὶ τὸν Γιονοὺξ μπασία, (οὰἁ. 815 ν 
ὁμοίως καὶ τὸν Μουσταφᾶ μπασία τὸν παλαιότερον τὸν τοῦ 
πατρὸς αὑτοῦ βεζίρην, ἔχων αὐτοὺς ἐν κακίᾳ διὰ τὸν σουλτὰν 
᾿Αχουμάτην. "Ἔφερε δὲ καὶ σουργούνιδας ἐν τῇ Πόλει τεχνί- το 
τας ἐκ πασῶν τῶν τεχνῶν, καὶ πάλε ἐπορεύθη ἐν τῇ ̓ Αδριανου- 
πόλει. 

Εὔπωμεν καὶ τὰ τῆς ἐκκλησίας. Πατριαρχεύσας δὲ ὁ 
κῦρε ΠΠαχώμιος ἔὄτη πέντε, ἐπορεύθη ἐν τῇ Δύσει, ὅπως 
ποιήσῃ ζήτην καὶ θεωρήσῃ καὶ τὰς ἐκκλησίας καὶ τοὺς τς 
ἀρχιερεῖς. ᾿Ἐπιστρέψας δὲ ἦλθε μέχρι Σηλυβρίας, κἀκεῖ 
ἐτελεύτησεν. Ἦν γὰρ μετ᾽ αὐτοῦ ὁ Θεόληπτος, οἰκιακὸς ὧν 
αὐτοῦ" ὥρμητο μὲν οὗτος ἐξ ᾿Ιωαννίνων, φιλενόμενος μετὰ 
τοῦ πατριάρχου, ἀποβαλὼν δὲ τὴν, γυναῖκα καὶ παῖδας αὑτοῦ, 
ἦλθεν ἐν τῇ Πόλει, ὑπεδέξατο δὲ αὐτὸν ὁ πατριάρχης" ἦν γὰρ 20 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ Θεόδωρος. ᾿᾿ὐποίησεν οὖν αὐτὸν ἱερομόναχον, 
εἶτα καὶ μητροπολέίτην Ιωαννίνων. Ἐὑρέθη δὲ ἐν τῷ θανάτῳ 
τοῦ πατριάρχου ἐκεῖσε, ἐπαρέλαβε δὲ τὸν ἅπαντα βίον αὐτοῦ, 
καὶ κρύψας ἔδειξε μέρος τι, τὰ δὲ κεκρυμμένα ἔλαβεν αὐτὸς 
τάχα ὡς ἐπίτροπος τῶν συγγενῶν αὐτοῦ. Γέγονε δὲ σύνοδος, «Ὡς 
καὶ ἐψήφισαν τὸν ᾿Αγχιάλου Ἰωαννίκιον" ὁ δὲ Θεόληπτος, 
δεξιωσάμενος τοὺς κληρικοὺς καὶ ἐκ τῶν λαϊκῶν τοὺς καλλε- 
στεύοντας, εἰςπηδήσας ἔλαβε τὸν θρόνον. Ὕπῆρχε γὰρ 
οἰκονομητικὸς ἐν τοῖς κοινοῖς πρώγμασιν. ᾿Ἐπορεύθη δὲ καὶ 
ἐν τῇ Βλαχίᾳ, μηνυθεὶς ὑπὸ τοῦ αὐθεντὸς τοῦ Ῥάντουλα εἰς 30 
τὸ σκευάσαι μέγα μύρον. ἸΠορευθεὶς οὖν ἔπεισε τὸν αὐθέντην, 
ὅπως ἀνακτίσῃ τὸν ναὸν τῆς Παμμακαρίστου, ὃ καὶ ἐποίησε, 

1. καὶ λίθον: καὶ τιμίους Ὦ. ἔλαβεν Ὅ. διήγήσται Ὦ. 
4. ταύλας Ὁ. 4.- κιοσκιὸν Ὦ. 6. μουσταφαμπασιαν Ὦ. 
ἡ. ἀπέκτνεν Ὦ. 8. μουσταφαμπασία Ὦ. 9. αὐτοῦ βεζήρην Ὦ. 
14. κύρι Ὦ. 16. ἦλθεν Ὦ. συλυβρίας Ὦ. 1 (“1 “6}ἢ. θοό- 
λυπτος Ὦ. 18. αὐτοῦ Ὦ. 44. τὶ Ὦ. 29. πράγμασι Ὦ. 

5--.-ς2 
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στείλας ἄσπρα χιλιάδας Ρ' ἔμελλε γὰρ πεσεῖν ἐκ τῆς 
παλαιότητος ἡ τροῦλλα" ἀλλ᾽ οὖν ἵσταται ὅως τοῦ νῦν. Ἑἰς 
δὲ ἀρετὴν ἢ μοναχικὴν πολιτείαν ἢ δικαιοσύνην οὐδὲ ἄκροις 
δακτύλοις εἶχε ταύτας. Ἔ σύναζε γὰρ βίον σκορπίζων ἐν 

ς τοῖς μεγιστᾶσιν, ὅπως πατριαρχεύῃ τυραννικῶς, ἀλλ᾽ οὐ 
Ο(οά. 416: θεϊκῶς. ᾿Ἑπτοίησε γὰρ καὶ φόνον " ] εἷς γὰρ διάκονος ἐκ τὸν 

Γαλατᾶν, ἐναντιωθεὶς αὐτὸν εἴς τε τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
εἰςοδημάτων, ἐποίησε τρόπον μετὰ ψευδομαρτύρων ὡς ἕνα 
τῶν ἐργατῶν αὐτοῦ ἀπέκτεινε, καὶ δείξας συγγενοῦς αὐτοῦ 

το μετὰ σκαιωρίας ἠἡτήσαντο ὅπως φουρκίσωσιν αὐτὸν, ὃ καὶ 
ἐποίησαν. Τοιοῦτος γὰρ ἦν ὁ ἁγιώτατος «τατριάρχης. 
ποίησε δὲ ἐν τῇ πατριαρχείᾳ ἔτη πέντε λῃστρικῶς καὶ 
παρανόμως. Οὐ πολὺ δὲ τὸ ἐν μέσῳ κρούσας αὐτὸν τὸ 
βουβωνικὸν πάθος ἐτελεύτησεν. 

12: Ὁ δὲ σουλτὰν Σελίμης, ἡγεμονεύσας ἔτη ὀκτὼ καὶ μῆνας 
δξ καὶ μονάρχης γεγονὼς ἔν τε ᾿Ασίᾳ καὶ Εὐρώπῃ καὶ ᾿Αραβίᾳ 
καὶ Περσίᾳ καὶ συνάξας τὸ χρυσίον τῆς ᾿Αραβίας καὶ ἸΠερσίας, 
ἔφερεν ἐν Κωνσταντινουπόλει. ᾿Ἔστλήθυνε καὶ τὸν λαὸν τῆς 
πόρτας αὑτοῦ, αὐξήσας τὰ σιτηρέσια αὐτῶν ὡς οὐδεὶς ἄλλος 

20 τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων. Μόνον δὲ τὸ ὑπήκοον, τὸν κοινὸν 
λαὸν ἐβάρυνε διὰ δόσεως χρημάτων καθ᾽ ἕκαστον χρόνον. 
Ὁσάκις γὰρ ἐξήρχετο στόλος ἐν θαλάσσῃ, ἐπίεζε τὸν λαὸν 
τοῦ λαμβάνειν τὰς ἐξόδους τῶν ἀπαξιμαδίων καὶ τῶν 
᾿Αράπηδων καὶ ἐκ τῶν χωρίων ἀνθρώπους διὰ τὰς κώπας. 

25 ᾿Αλλ᾽ οὖν ἔδει καὶ αὐτὸν ὡς θνητὸν ἀποτῖσαι τὸ κοινὸν 

χρέος, ὅπερ κοινόν ἐστι πᾶσιν ἀνθρώποις. ᾿Ἐξελθὼν γὰρ 
ἐκ τῆς Πόλεως τοῦ πορευθῆναι ἐν ᾿Αδριανονπόλει, ἦλθε μέχρι 
χωρίον λεγομένου Σίρτκιοϊ ἐν ᾧ τόπῳ ἐπολέμησε μετὰ τοῦ 
πατρὸς, κἀκεῖ νοσήσας μικρὸν, ἐν μέσῳ γὰρ τῶν δύο ὥμων 

30 ἐκβαλών τι πάθος θανάσιμον, ὃ κοινῶς λέγεται μαυροτήγανον, 
ὅπερ ἐστὶ τῶν ἀνιάτων, κἀκεῖ ἐτελεύτησεν ὁ τοσοῦτος καὶ 
τηλικοῦτος, ὁ δεύτερος Αὔγουστος, ὁ Καῖσαρ ἐν εὐτυχίᾳ ἢ 

ἄλλος ᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδὼν ἐν ἔτει ζκθ' μηνὶ Σεπτεμβρίφ. 

4. τρουλ Ὁ. 5. μεγιστάσι Ὦ. ἡ. γαλαττᾶν Ὁ. 13. πολλὴν Ὦ. 

κροῦσας Ὁ. 18. ἐκ κωνσταντωουπόλεως" ἐπλήθηνεν Ὦ. 19. πόρτας αὐτοῦ 

ὩὮ. 413. ἐξόδεις ὉΞ 45. ἀποτίσαε Ὁ. “6. ἐστὶ Ὁ, 418. σέρτκίοϊ Ὦ. 
190. ὁμῶν ἢ. 30. τί Ὁ. μαυροτίγανον Ὦ. 31. ἐστι 5. 433. σεπτεβρίω Ὦ. 
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ἮΝν γὰρ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ βεζύρης ὁ Πυρὶ μπασίας εὑρεθεὶς 
ἐν ̓ Αδριανουπόλει, καὶ διὰ μιᾶς νυκτὸς εὑρέθη ἐν ᾧ τόπῳ ἦν ὁ 
αὐθέντης τεθνηκώς. Καὶ ποιήσας οἰκονομίαν ὅπως στείλωσι 
κάτεργον ἐκ τῆς Πόλεως ἐν τῇ Ἡρακλείᾳ ] τοῦ ἄραι τὸν (ζοὰ. 316 ν 
αὐθέντην τάχα ὡς ἀσθενῆ, ὅπως λάθῃ τοὺς γενιτζάρους, ἵνα 5 
μὴ ποιήσωσι διωγμὸν ἐν τῇ Πόλει, ἑτοιμάσαντες γὰρ αὐτῷ, 
ἐπεραιώθη ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ. Μηνυθεὶς δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἦλθε, 
καὶ ἀνέβη ἐν αὐτῷ. Ἰλησιάσαντος δὲ τοῦ κατέργου τῆ 
Πόλει, ἐξῆλθεν ὁ ἀγᾶς τῶν γενιτζάρων μετὰ τοῦ πλήθους 
εἰς ὑπαντὴν τοῦ αὐθεντὸς, ἐλπίζοντες, ὅτε ἐστὶν ὁ σουλτὰν το 

Σελίμης. ᾿Ὡς δὲ εἶδον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐξεπλάγησαν" τί γὰρ 
εἶχον καὶ πρᾶξαι; ἄραντες αὐτὸν μετὰ δορυφορίας ἀπήγαγον 
ἐν τοῖς ἀνακτόροις. Κλείσαντες γὰρ τὰς ἔξω θύρας, οὐκ 
εἴασαν αὐτὸν εἰςελθεῖν ἕως οὗ τάξῃ αὐτοῖς ἅπερ ἤθελεν. 
ἘἜκζήτησαν γὰρ πρῶτον ὅπως δῴη αὐτοῖς χάρισμα, ὥςπερ τις 
ἦν ἔθος" καὶ ἄλλο τοῦ μὴ καβαλλικεῦσαι Χριστιανὸν καὶ 
ἝΜβραῖϊον ἐντὸς τῆς Πόλεως, καὶ ἵνα μὴ ἔχωσι καὶ ἐν τοῖς 
ἱματίοις αὐτῶν τραχηλίας, καὶ τοῦ ἀναβιβάσαι τὰ σιτηρέσια 
αὑτῶν. Ὕπέσχετο οὖν δοῦναι αὐτοῖς ἃ ἠτήσαντο, καὶ οὕτως, 
ἀνοίξαντες τὰς θύρας, εἰςήει. ᾿Επτὶ τὴν αὔριον δὲ ἔφθασε καὶ 20 
ὁ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ νεκρὸς, φέροντες αὐτὸν ἐκ τῆς στερεᾶς. 
᾿Ἐξῆλθον οὖν ἅπαντες οἱ ἐν τέλει τῆς Πόλεως, καὶ πάντες οἱ 
μεγιστᾶνες καὶ ὁ αὐθέντης, καὶ ὑπήντησαν αὐτὸν ἅπαντες 
πεζοποροῦντες, μόνος δὲ ὁ αὐθέντης μετὰ ἵππου. Ἔιθαψαν 
δὲ αὐτὸν ἐν τόπῳ οὗ ἦν ποτε μονὴ ὁ Χριστὸς ὁ παντεπόπτης, 2ς 
ὕστερον δὲ ἀνήγειρεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐμαράτιον. 

Βασιλεία σουλτὰν Σουλεϊμὲν νἱοῦ σουλτὰν Σελίμ. 
Παρέλαβε δὲ τὴν βασιλείαν ὁ σουλτὰν Σουλεϊμένης ἐν 

ἔτει ξκθ. ἽΑμα δὲ τοῦ βασιλεῦσαι ἀπέκτεινε τὸν καπετάνον 
ὀνόματι Τζαφὲρ ἀγᾶ διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἅρπαγα καὶ ἀδικώ- 30 
τατον, ὁμοίως καὶ τὸν Τζεμπετζίμπαση. Τῷ δὲ ἐρχομένῳ 
ἔτει στρατεύει ἐν τῷ Μπελιγράδι μετὰ φοσσάτου ἀναριθ- 
μήτου. Οὐκ ἴσχυον δὲ λαβεῖν αὐτὸ μέχρι καὶ μηνῶν ὃξ 

1. βεζήρι.ς Ὁ. πηριμπασιας Ὦ. 8. ϑτάλωσι Ὦ. 606. ἐτιμάσατες Ὦ. 

13. ἀἄνοκτοροις Ὦ. 16. ἄλλον Ὁ. 1. εὐρέον Ὦ. ἔχωσοι Ὦ. 
18. τραχιλίαις Ὁ. 19. αὐτῶν Ὁ. 412. ἅ ἅπαντες Ὁ. 432. μπελογράδη Ὦ. 
φωσάτου Ὦ. 
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παρακαθημένου αὐτῷ. Ἐγένετο δὲ θνῆσις πολλὴ ἐξ ἑκατέ- 
ρων" ἦν γὰρ ἰσχυρὸν τὸ κάστρον λίαν" οἱ γὰρ Τοῦρκοι μετὰ 

Οοά. 2111 μηχανῆς ἔρριψαν τὰ τείχη. Τέλος ἐπροϊςεκύνησεν. "Ἔλαβε 
δὲ σουλγούνιδας, καὶ ἔφερεν ἐν τῇ Πόλει, ἄλλους δὲ δέδωκε. 

5 τοῖς μεγιστάνοις, οἰκίσαντες αὐτοὺς ἐν διαφόροις χωρίοις, 
εὑρόντες δὲ καὶ λείψανα ἅγια ἐν τῷ Μπελιγράδι, τήν τε 
ἁγίαν ἸΠαρασκενὴν καὶ τὴν ἁγίαν Θεοφανὼ, γυνὴν οὖσαν 
τοῦ βασιλέως κυροῦ Λέοντος τοῦ σοφοῦ, τὰ ὁποῖα ἔλαβον ἐν 
τῇ ἁλώσει καὶ εἶχον αὐτὰ ἐν τῷ Μπελυγράδι" εἰσὶ γὰρ νῦν 

το ἐν τῷ πατριαρχείῳ. 
᾿Αποθανόντος δὲ τοῦ Θεολήπτου, ὡς προείπομεν, ἐγένετο 

σύνοδος ἀρχιερέων" ἦν γὰρ καὶ ὁ Σοφίας ἹἹερεμίας μητρο- 
πολίτης, καλόγηρος ὑπάρχων τοῦ Θεολήπτου" ἦν γὰρ καὶ 
ἐνδεὴς ἐκ τῶν ἄλλων ἀρχιερέων. "Εφερον οὖν καὶ τὸν 

15 ᾿Αγχιάλου Ἰωαννίκιον, ὃς ἦν καὶ πρώην ἐν τοῖς ψήφοις, 
ἡνίκα ἔλαβε τὸν θρόνον ὁ Θεόληπτος. Γέγονε δὲ διχόνοια 
ἐν μέσῳ τῶν λαϊκῶν ἀρχόντων᾽ οἱ μὲν ἤθελον τὸν ᾿Αγχιάλου, 
οἱ δὲ τὸν Σωζξοπόλεως, ὁ δὲ Κωνσταντῖνος ὁ Κουνούπης, εἰδὼς 
ὅπως γέγονε διχόνοια καὶ εἰς ἀναίρεσιν τοῦ Τζάνε ἸΚαναβού- 

2ο τζου ὡς θέλοντος πατριαρχεῦσαι τὸν Ἰωαννίκιον, σνγγενοῦς 
ὄντος αὐτοῦ, μετὰ καὶ βουλῆς τῶν κληρικῶν ἐποίησεν ὁ 
Κουνούπης τὸ αὑτοῦ θέλημα, καὶ ἐψήφισαν τὸν Σοφίας 

Ἱερεμίαν πατριάρχην ζωνσταντινουπόλεως. Δύο γὰρ δερ- 
νόντων ὁ τρίτος πρῶτος. Ὃ δὲ ῥηθεὶς Τζανὸς, ὡς οὐ γέγονε 

245 τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, πορευθεὶς ἀνήγγειλε τὸν τετευτάριν ὡς 
ἔστι παρακαταθήκη ἐκ τοῦ αὐθεντὸς τῆς Βλαχίας χιλιάδες 
ἑβδομήκοντα τοῦ Πασαραμπᾶ, καὶ ἀποστείλας ἔλαβεν αὐτὰ 
καὶ τὰς κούπας τὰς ἀργυρᾶς, ἅςπερ ἀφῆκε διὰ μνημόσυνον 
ἀὐτοῦ" καὶ γέγονεν ἀφανισμὸς οὐκ ὀλίγος τῇ ἐκκλησίᾳ. 

39 Ἔχων δὲ ὁ αὐτὸς αὐθέντης υἱὸν ἐν τῇ Πόλει ὥςπερ ἐστὶν 
ἔθος εἰς ὄψιδαν, δέδωκε δὲ ὁ πατὴρ αὐτοῦ τὸν Θεόληπτον 

3. ἔλαβεν Ὦ. 4. σουλγούνηδας Ὦ. 6 (“ 90). μπελιγράδη Ὦ. 
ἡ. γηνὴν Ὦ. 9. εἰσὶν Ὦ. 1: (δὲ 13). θεολύπτον Ὦ. 
15. ἀγχιᾶλλον Ὁ. 16. ἔλαβεν Ὃ. θεόλυπτος Ὦ. 

18. σωζωπόλεω:ς Ὁ. κουνούϊΪ Ὁ. τρ(εΐ24,.29). γέγωνεν Ὁ. 412. κου- 

νούϊ Ὁ. αὐτοῦ Ὁ. σοφίαν Ὦ. 25. ἀνήγγειλεν Ὦ. 27. πασα- 

ραμπὰ Ὦ. 48. ἀ. ἧκεν εείεγὶς ὦ δέῥαζτες εογγοσίς Ὁ. 30. ἐστιν Ὦ. 
41. ὄψιδαν δέδωκεν Ὦ. ὁ ὁ Ὁ. θεόλνπτον Ὦ. 
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πρὸ καιροῦ φλωρία χιλιάδες δύο, ὅπως ἵστανται ἕνεκεν τοῦ 
υἱοῦ αὑτοῦ ὅτε χρείας κατεπευγούσης αὐτῷ, εἰ δὲ καὶ τελευτή- 
σει ἔστωσαν τῆς ἐκκλησίας. Οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ | κρούσας (οὰ. χιτν 
αὐτὸν τὸ βουβωνικὸν πάθος ἐτελεύτησεν. Ἦν δέ τις καλό- 
γηρος τοῦ Θεολήπτου ὀνόματι Μαλαχίας ἐπιστάμενος ἀκριβῶς ς 
ἅπαντα ἀνήγγειλε τὸν Τζάνον, ὡς τελευτήσαντος τοῦ Θεο- 
λήπτου δέδωκε τὰ φλωρία πρὸς τὸν χαρτοφύλακα. Φοβηθεὶς 
οὖν ὁ χαρτοφύλαξ, πορευθεὶς δέδωκε τὰ φλωρία τοῦ τευτεράρι, 
ἐπεὶ ἔμαθε καὶ ὁ Τζάνος τὴν ὑπόθεσιν" πῶς γὰρ εἶχε κρῦψαι 
αὐτά; 1ο 

Ι Μετὰ γὰρ τὸ τέταρτον ἔτος τῆς ἡγεμονίας αὐτοῦ στρατεύει (οὰ. 218 ν 
κατὰ τῆς Ῥόδου μετὰ δυνάμεως πλείστης ἔκ τε γῆς καὶ 
θαλάσσης, στόλου φοβερωτάτου. ἸΠορευθεὺς γὰρ τὰ ἐν τῇ 
᾿Ανατολῇ ἄντικρυ τῆς νήσου, ἀφῆκε τὴν ἀποσκευὴν τὴν πλείω 
καὶ καμήλους καὶ ἵππους, αὐτὸς δὲ ἐπεραιώθη μετὰ τοῦ λαοῦ 15 
ἐν πλοίοις, καὶ ἐκύκλωσε τὸ κάστρον. Ἦν γὰρ δυνατόν" οὐ γὰρ 
ἴσχυε σκενὴ κατ᾽ αὐτοῦ" ἐδίωκον γὰρ αὐτοὺς ἔσωθεν μετὰ 
σκενῶν καὶ ἀπέκτεννον πολλούς. Οὐ γὰρ ἠδύναντο πλησιά- 
σαι, ἐν ἀθυμίᾳ γὰρ ὄντες οὐκ εἶχον τί διαπρᾶξαι, ἐκρούσευσαν 
γὰρ τὰ πέριξ καστέλλια καὶ ἠχμαλώτευσαν αὐτὰ, τήν τε 20 
Χάλκην καὶ τὰ ἕτερα νησίδια, τὸ δὲ κάστρον οὐκ ἠδύναντό τι 

διαπράξασθαι. ᾿Αλλ’ ὅρα τὴν τοῦ θεοῦ ἐγκατάλειψιν. Ἦν 
γὰρ ἐντὸς ἐκ τῶν φρέρηδων ὁ φρὰ Φρεμέγιος, ἔχων τὰ δευτε- 
ρεῖα τοῦ μεγάλου μαστόρου, τρέφων κακίαν κεκρυμμένην ὡς 
οὐκ ἐποίησαν αὐτὸν μέγαν μάστορην, εἶχε δὲ καὶ κρύφα 25 
φιλίαν μετὰ τῶν Τουρκῶν, συλλογιζόμενος πῶς καὶ ἐν ποίῳ 

2. αὐτοῦ Ὦ. 8. πολλή Ὁ. κροῦσας Ὦ. 5 (εἰ 6---"). θεολύπτον ὮὋ. 
6. ἀνήγγειλεν Ὦ. ἡ (εἰ 8). δέδωκεν Ὦ. 8. τευτετάριν Ὦ. 
9. ἔμαθεν Ὁ. 1:1. ἴαεε ὧε Κλοάο εαῤία τφωθ αα ῥ. 73, 5 ἐρε εραϊΐες 
2041 ἀδεεγβέέονε; δεϊδέ εονεῖγα Αἰμηραγος (73, 6---74, 48) ἐροερέε η; σεα 
204ὁ ἥνκερε αδεογέῤέέονεές δε Ἰμρεραγίεξ ἐξ με γοΪδὲ 218 7, τογίδα λαές αὐ λὲδοέ 
πρότον ἐστὶν τῆς ρόδου ἀλλ᾽ οὖν ἔγηνεν λάθος: ἐΐενε ῥοτί ἥμερε οἀἰερον ἐβέϊο»ἐς 
δεῖ αὐνόγτωνι λοάμηε σον έδέδμ» ἐκ λάθονς ἐγράφη ἔμπροσθεν εἰς φύλον αὶ ἐνῶ 
ἐστὶν γεγραμένον ἐν τὸ μετοτ ὕστερον. ΖΚ  αὐἱΐας σεγο Ξεγίδα ευΐαναἶΐ ἐ05- 

)μείομενε ἐγανε λαδμῖΐ, παρε ἐρε ἐσῖο »ιαγρίμε γοὐἐὲ ατϑ., ἰκείογενρε ῥγέρεμηε 
σεφωφμίία ἐπ οἷο χτ8 νυ ἔκρεγεέ ποία πρότον ἵ σον, ογες ἐγες αὐέα εγμεὶ 
ἐς ῥγίϑποΐβιίο τοχερρείές γέ εονγοεβονεαῖεί. Ἱμετὰ Ὁ. 13. τὰς Ὦ. 
14. ἀντικρὴ Ὦ. ἀφῆκεν Ὦ. 16. ἐκύκλωσεν Ὦ. 17. ἴσχνεν Ὦ. 

18. ἀπέκτενων ὮὉ. 41. ηδύναντο τί Ὦ. 13. φραφρεμέγιος Ὦ. 
213-24. δενυτέρια Ὦ. 15. μάστωριν Ὁ. 



72 ἙΟΤΗΕΘΒΙῚΒ ΟΗΒΚΟΝΊΟΑ 

τρόπῳ κυριεύσωσιν οἱ Τοῦρκοι τὸ κάστρον, τί ποιεῖ; Ἦν γὰρ 
ἐντὸς τοῦ κάστρου τις ἄνθρωπος ἐπιτήδειος καὶ μηχανικὸς, ὃν 
εἶχον αὐτὸν οἱ Ῥόδιοι διὰ τὰς μηχανὰς αὐτοῦ ὥςπερ τι χρῆμα 
πολύ. Ἔν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν καλέσας αὐτὸν εἰς τὸ φαγεῖν 

5 μετ᾽ αὐτοῦ, λέγει αὐτῷ μετὰ δόλου, ὧς, ἐὰν ἦν ἐπολεμοῦμαν 
ἡμεῖς τὸ τοιοῦτον κάστρον, πῶς εἴχομεν λαβεῖν αὐτό; Οὐ 
γὰρ οἷδε τὸν δόλον, ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότητι λέγει πρὸς αὐτὸν, ὅτι 
ἀλλοτρόπως οὔκ ἐστι δυνατὸν τοῦ παραδοθῆναι, ἐὰν μὴ 
χαλάσαντες τὸν ἄντικρυν ἱστάμενον λόφον καὶ πεδινώσωσιν 

το αὐτὸν καὶ ῥίψωσι τὸ χῶμαν ἐγγὺς τῶν σουδῶν καὶ θήσωσιν 
ἐν αὐτῷ σκευὰς, τότε καὶ μόνον παραδοθήσεται. ᾿Ακούσας δὲ 

Ο(οὰ. 4191: ὁ ἀλιτήριος τοὺς λόγους τοῦ μηχανικοῦ, εὐθέως Ϊ ἐμήνυσαν 
τοὺς Τούρκους διὰ γραφῆς. Οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ' ἅμα γὰρ 
πρωὶ, ἤρξαντο οἱ Τοῦρκοι χαλᾶν τὸν λόφον. "Ἔρριπτον γὰρ 

'ς σκευὰς ἐκ τοῦ κάστρου, ἀλλ᾽ οὐχ εὕρισκαν τοὺς σκάπτοντας, 
ἐκ τῶν ὄπισθεν τοῦ λόφου σκεπόντων. Μαθόντες δὲ οἱ 
Ῥόδιοι ἐκ τοῦ μηχανικοῦ, ὧς ἐγὼ εἶπον τοῦτο τὴν χθὲς πρὸς 
τὸν Φραμήλιον ἐν ἁπλότητι" ἤλπιζα γὰρ, ὅτι ἐστὶ καὶ αὐτὸς 
εἷς τῶν ἐνταῦθα αὐθεντῶν" ὥρμησαν γὰρ ὅ τε κοινὸς λαὸς 

20 Καὶ οἱ ἕτεροι φράροι, καὶ πιάσαντες αὐτὸν ἐφούρκισαν ἄντικρυ 
τῶν Τουρκῶν ἐν τῷ αἰγιαλῷ. Οἱ Τοῦρκοι δὲ, χαλάσαντες τὸ 
χῶμα καὶ θέντες σκευὰς καὶ μετηρίξια, οὐκ εἴων ἐντὸς τοῦ 
κάστρου περιπατεῖν ἀνθρώπους" ἐχάλασαν δὲ καὶ τὰ τείχη 
ἐκ τριῶν ἡμερῶν. “Ὥρμησαν γὰρ καὶ εἰςήρχοντο ἐκ τῶν 

245 χαλαστριῶν καὶ πάλιν ἐδίωκον αὐτοὺς ἐκ τῶν ὄπισθεν. 
Παρεκάθητο δὲ τὸ κάστρον μῆνας ὀκτὼ, καὶ γέγονε θνῆσις 

πολλὴ καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτός. ᾿Ιδόντες γὰρ καὶ ἑκάτερα τὰ 
μέρη, ὡς οὐ γενήσεται συμπέρασμα, ἔπεσον εἰς συμβιβά- 
σεις, ὅπως ἐξέλθωσιν οἱ φράροι μετὰ τοῦ βίου καὶ τῶν 

3. πραγμάτων αὐτῶν καὶ μετὰ τῶν καραβίων ὧνπερ εἶχον, 
καὶ ἐκ τοῦ κοινοῦ λαοῦ ὁ βουλόμενος πορευθῆναι μετ᾽ αὐτῶν 
πορεύεται ἀκωλύτως, οἱ δὲ μείναντες ἐν οἰκείᾳ θελήσει ἐν 
τρισὶν ἔτεσιν οὐ δώσωσι χὰἀράτξιον οὔτε σουργούνιδας λάβω- 

Ι-. ποῖϊ Ὦ. 24. τίς Ὁ. 5. ἣν Ὁ. 8. οὐκέστιν Ὦ. 

9. ἄντικρην Ὦ. 1ο. ῥίψωσιν Ὦ. χώμαν Ὦ. 12. ἀλλυτήριος Ὁ. 
ἐμήνησαν Ὦ. 16... σκεπτόντων 10. 18. ἐστὶν Ὦ. 

42. οὐκίων Ὦ. 24. ἡμερῶν. ΑΉΝὲ τοὔ δενάμοὨ μερῶν ὃ 15. εἰς Ὦ. 
49. ἐξέλθωσι Ὁ). 
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σιν ἐξ αὐτῶν, ὅπερ οὐκ ἐφύλαξαν, ἀλλ᾽ ἔφερον ὡς ἐν ὀλίγῳ 
ἅπαντας ἐν τῇ Πόλει. ᾿Επαρέλαβε δὲ ὁ αὐθέντης τὴν Ῥόδον 

ἐν ἔτει ὥχγ. 
Μετὰ δὲ παραδρομὴν ἔτους στρατεύει κατὰ τῆς Ῥόδου. 
Ι Τῷ δὲ ἐρχομένῳ ἔτει στρατεύει ὁ αὐθέντης πάλιν κατὰ (οὰ. 411ν 

ὕστερον τῶν Οὐγγρῶν ἐπὶ τὸ Σέρμιον μετὰ φοσσάτου ἀναριθ- 6 
μήτου. ἸΠοιήσαντες οὖν κατασκευὰς καὶ κτίσαντες σανδάλια 
καὶ προςδήσαντες αὐτὰ ἑτέραν τῇ ἑτέρᾳ καὶ στερεώσαντες 
αὐτὰς μετὰ ἀλύσεων καὶ ἀγκύρων ἐν τῷ ποταμῷ Δάνουβι, 
ἐποίησαν γέφυραν ἐπάνω αὐτὸν, καὶ ἐπεραιώθη ὁ λαὸς καὶ το 

πᾶσα ἡ ἀποσκενὴ ἐκ τῆς γεφύρας. Ἔν μέσῳ γὰρ τῶν δύο 
ποταμῶν ἐστιν ὁ τόπος ὥςπερ νῆσος πάνυ ὡραιότατος, ἔχων 
κάστρη καὶ χώρας ἀναριθμήτους. Τὸν γὰρ παλαιὸν καιρὸν 
ἦν τῶν Σερβῶν. Καταλυθείσης οὖν τῆς ἡγεμονίας αὐτῶν 
οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἐκυριεύθη ὑπὸ τῶν Ματζξάριδων ἕως τοῦ νῦν. τς 
Περαιωθέντες δὲ οἱ Τοῦρκοι ἐκ τῆς γεφύρας ἔλαβον πρῶτον 
τὸ Πετροβαραδίνι μετὰ πολέμου, καὶ ἀπέκτεινε πάντας τοὺς 
ἄνδρας τοὺς ὄντας ἐντὸς ὡς οὐκ ἠθέλησαν προςκυνῆσαι αὐτοὺς, 
γυναῖκας δὲ καὶ παῖδας ἔλαβεν αἰχμαλώτους. ἘἜεῖθεν 
ἐπορεύθη ἐν τὸ Πουτοῦνι, κάστρον θαυμαστὸν καὶ ἐξαίρετον. 20 
Παρακαθημένου δὲ αὐτοῦ, ἦλθε καὶ ὁ κράλης μετὰ φοσσάτου 
πλῆθος ἀπείρου καὶ ἀποσκευῶν καὶ ἑτοιμασίας πλείστης" ὃν 
καὶ ἰδόντες οἱ Τοῦρκοι ἐδειλίασαν ἐξ αὐτῶν. Σκηνώσαντες δὲ 
ἄντικρυ, ποιήσαντες καὶ αὐτοῦ χάντακας καὶ θέντες καὶ τὰς 
σκενὰς αὑτῶν" ἱσταμένων οὖν αὐτῶν ἐν ἑκατέροις τοῖς μέρεσιν, 25 
ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, ὥρα ἦν ὡς ὀγδόη τῆς ἡμέρας, καθεζομένων 
τῶν Τουρκῶν ἀμερίμνως ὡς τὸ πλέον τῆς ἡμέρας παρελθόντος, 
αἰφνιδίως ἔσυραν σκευὴν μίαν, καὶ εὐθέως εὑρέθησαν ἐν τοῖς 
ἵπποις, καὶ ὥρμησαν κατὰ τῶν Τουρκῶν. | Οἱ δὲ Τοῦρκοι, (οὰ. 418 κ᾿ 
ἰδόντες τὴν ὁρμὴν αὐτῶν, ἐδειλίασαν ὡς οὐκ ἐποίησε καθὼς 30 
ἦν ἔθος τοῖς πολεμοῦσι. Κρούοντες γὰρ τὰς τοῦ πολέμου 

2. ἐπαρέλαβεν Ὁ. 4. Ῥόδον πο» γεείο, “εὐ 6 ἐρμ εέοηθ ἰοεὶ αὐ 
δεϊενι Ολοάέαριενι βενεέρεδνεέε, σον έβέμον 6π:ε σέάδίμν. 6. οὐγκρῶν Ὦ. 
φωσάτου Ὦ. ἡ. προσδύσαντες Ὦ. 9. ἀγγύρων Ὁ. 12. ἐστιν Ὦ. 
13. “κάστροι Ὦ. τό. πεπερεωθέντες Ὦς γέφυρας Ὦ. 17. πετροβαρα- 

δήνη Ὦ. ἀπέκτιεν Ὁ. 41. φωσάτου ἢ. 44. αὐτὸν Ὁ. 415. σκεβὰς 
αὐτῶν Ὦ. μέρεσι Ὦ. 
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σάλπιγγας, ἵνα ἑτοιμασθήσονται ἅπαντες, οὗτοι δὲ οὐδὲν 
στρατιωτικὸν ἐποίησαν, ἀλλ᾽ εἶχον θάρρος ὅπως αἰφνιδίως 
πατήσωσιν αὐτοὺς καὶ εὕρωσιν αὐτοὺς ἀνετοίμους καὶ νική- 
σωσι τούτους. Μεθυσθέντες γὰρ ὥρμησαν, ἐλπίσαντες ἔχειν 

ς αὐτοὺς ἕτοιμον θήραμα. ᾿Αλλ’ οὖν γέγονεν ὡς ἐβούλοντο" 
ἔπεσον γὰρ ἐν μέσῳ τῶν καμήλων, μὴ ἰδόντες ἐκ τῆς ὁρμῆς 
καὶ τῆς μέθης" ἐθάρρουν γὰρ ὅτι ἐστὶν ἡ τοῦ αὐθεντὸς πόρτα. 
ἽΑμα γὰρ τοῦ εἰςελθεῖν αὐτοὺς ἐν μέσῳ τῶν ζῴων ἀπέκτεννον 
τοὺς εὑρεθέντας χαρμαντάδας καὶ σήσηδας. Ὁ δὲ αὐθέντης 

ιοΐστατο ἄντικρυ μετὰ τῶν γενιτζάρων καὶ τῆς πόρτας αὐτοῦ, 
θεωροῦντες τὴν ἀναισθησίαν αὐτῶν. Τὰ δὲ φοσσᾶτα Δύσεως 
καὶ ᾿Ανατολῆς ἦσαν ἐκ πλαγίου ἔνθεν καὶ ἔνθεν" ἐλθόντα 
γὰρ ἀμφότερα ἐκ τῶν δύο μερῶν καὶ ὁ αὐθέντης ἔμπροσθεν, 
ἀπέκλεισαν αὐτοὺς, καὶ ἐγένετο τοιαύτη θνῆσις ὅση οὐκ ἔστι 

15 δυνατὸν φράσαι. Τραπέντες γὰρ εἰς φυγὴν οὐχ εὕρισκον 
ἄδειαν ὡς ὅτε ἐκ τριῶν μερῶν ἀπέκλεισαν αὐτούς. ᾿Απε- 
κτάνθη δὲ καὶ ὁ κράλης. Τοὺς δὲ ζῶντας ὅσους ἔλαβον 
ἀπέκτειναν ἅπαντας, καὶ οὕτως γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ᾿αὐτῶν 
ἐν ὥραις τρισίν. "ἔλαβε δὲ τὸ Ποτοῦνι κάστρον θαυμαστὸν 

20 καὶ ἐξαίσιον, ἀλλ᾽ ὅμως ἐνέπρησεν αὐτὸ, μόνον δὲ τὰ παλάτια 
οὐ κατέφλεξε διὰ τὸ εἶναι αὐτὰ πάνυ ὡραιότατα. Ὃ λαὸς δὲ 
ὁ πλεῖος τῶν χωρῶν καὶ καστρῶν ἔφυγον ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ 
βαλτώδεσι τόποις μετὰ γυναικῶν καὶ παίδων, ποιοῦντες μετὰ 
ἁμαξῶν καὶ δένδρων ξυλόκαστρα. “Οθεν πορευθέντες οἱ 

25 Τοῦρκοι εὕρισκον αὐτοὺς, καὶ τοὺς μὲν ἄνδρας ἀπέκτεννον, 
γυναῖκας δὲ καὶ παῖδας ἔφερον ἀπὸ δωδεκαετοῦς καὶ κάτω 
ὥςπερ ἀγέλην προβάτων πλῆθος ἀναρίθμητον. ἜἙκαυσε δὲ 
καὶ τὰς χώρας πάσας, καὶ γέγονεν ἅπας ὁ τόπος ἔρημος. 

(οά. 419: [᾿[Ἔδωκε δὲ ὁ αὐθέντης τὸ ἸΠοτοῦνιν πρὸς τὸν ᾿Ερδέλην, 
30 ὅπως δίδῃ κατ᾽ ἔτος χαράτζιον. Ἦν γὰρ ὁ ῥηθεὶς ᾿Ἐρδέλης 

Οοά. 419ν αὐθέντης μερικοῦ τόπου ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Πόσνας, | καὶ 
ἐλθὼν ἑκὼν προφςεκύνησε τῷ αὐθέντῃ μετὰ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ. 
Ἔδωκε δὲ πρὸς αὐτὸν τὴν ἡγεμονίαν πᾶσαν τὴν τῶν Ματζά- 
ριδων ἐν ἔτει ζλδ΄, ὑπὸ δὲ ἦλθεν ἐν τῇ Πόλει. 

8. εὕρωσι Ὦ. 5. ἔτι, ἐπ »ιαγρίρε ( τξέτοιμον Ὁ. 6. οἱδῶτες Ὦ. 

ἡ. πορτὰ Ὦ. 8. ἀπέκτενον Ὦ. 11. φωσάτα Ὦ. 14. ἔστιν Ὁ. 

16. - ὡεσότι Ὦ. 40. πλάτια Ὦ. 15. ἀπέκτενων Ὦ. 48. ἄπο: Ὁ. 
49 (εἰ 33). ἔδωκεν Ὦ. ποτούγην ὉὮΞΣΞ 432. προβεκήνησεν Ὁ. αὐτοῦ Ὦ. 
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Εὔπωμεν καὶ τὰ τῆς ἐκκλησίας. Πατριαρχεύων γὰρ ὁ 
κῦρι Ἱερεμίας, γέγονεν εἰρήνη ἐν ἅπασι. Ἐἱϊ γὰρ καὶ ἰδιώτης 
ἦν, ἀλλὰ καλῶς ἐκυβέρνει τὴν ἐκκλησίαν Χριστοῦ. Ἔν αὐτῷ 
γὰρ τῷ καιρῷ ἐλθών τις ἄρχων ὁρμώμενος ἐκ τοῦ Μισιρίου, 
ᾧ ὄνομα Σὰχ Γιονοὺξζ, εἰς προςκύνησιν τοῦ αὐθεντὸς, ἦν γὰρ καὶ 
ἀληθὴς Χριστιανὸς καὶ προςπεσὼν τῷ πατριάρχῃ ἐπαρεκάλει 
αὐτῷ ὅπως πορεύσηται ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ἵνα θεωρήσῃ 
καὶ τοὺς ἄλλους πατριάρχας καὶ λειτουργήσωσιν ὁμοῦ εἰς 
μνημόσυνον τῶν γονέων αὐτοῦ καὶ προςκυνήσῃ καὶ εἰς τοὺς 
ἁγίους τόπους καὶ ποιήσῃ αὐτὸς πάσας τὰς ἐξόδους ὅσαι καὶ το 
εἰσί. Κατένευσε δὲ καὶ ὁ πατριάρχης ἵνα πορεύσηται" 
ἔλαβε δὲ καὶ ἐκ τῶν κληρικῶν τινὰς ἱερεῖς, ὁμοίως καὶ 
ψάλτας, καὶ ἐξῆλθε. Ἰορευθεὶς γὰρ μέχρι Κύπρου, γέγονεν 
ἐν τῷ Μισίρι ἡ ἀποστασίᾳ τοῦ ᾿Αχουμὰτ μπασία" οὗτος γὰρ 
ὁ ̓ Αχουμὰτ μπασίας ἦτο βεζύρης, ὁ δὲ Ἰμπρεῖμ μπασίας ἦν τς 
ὀτάμπασης" ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ ἐποίησεν αὐτὸν ὁ αὐθέντης καὶ 
βεξύρην- ἐφθόνει γὰρ τὸν ᾿Αχουμὰτ μπασίαν, καὶ εὑρὼν 
καιρὸν ἔπεισε τὸν αὐθέντη τοῦ ἀποστεῖλαι τὸν ᾿Αχουμὰτ 
μπασία ἐν τῷ Μισίρι, ὃ καὶ ἐποίησεν. Ἦγάπα γὰρ αὐτὸν 
ὁ αὐθέντης ἐξαισίως, καὶ ἤκονε τοὺς λόγους αὐτοῦ" ἦν γὰρ 2ο 
πιθανὸς καὶ πεπονηρευμένος, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις ἔχῃ 
πληροφορίαν μετὰ τοῦ αὐθεντὸς εἰ μὴ ἐκεῖνος μόνος" τοσοῦτον 
γὰρ ἠγάπησεν αὐτὸν ὡς καὶ πᾶσαν τὴν διοίκησιν τῆς βασι- 
χείας αὑτοῦ δέδωκεν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. “Ὅμως γοῦν 
ἀπατήσας τὸν αὐθέντην λόγοις ψευδέσιν, ὡς ᾿Αχουμὰτ 2ς 
μπασίας ἦρε κεφαλὴν καὶ βούλεται ὅπως αὐθεντεύῃ ἐν τοῖς 
τόποις ἐκείνοις" ἀκούσας δὲ ὃ αὐθέντης καὶ πιϊστεύσας τοῖς σοά. 420: 

λόγοις αὐτοῦ, ἀπέστειλε τοῦ ἀποκτεῖναι αὐτὸν ἐγκεκρυμμένα, 
ὅπως μὴ νοήσας τραπῇ εἰς φυγήν. Μαθὼν δὲ ἐκ τῶν φίλων 
ὧνπερ εἶχε τῶν μεγιστάνων, διεμηνύσαντο αὐτῷ τὴν γενα- 30 
μένην ἐπιβουλήν" ὁ δὲ γνοὺς ὅτι ἐν ἀληθείᾳ ἐστὶν, ἐποίησε 

4. κύρι Ὦ. 4. τὶς Ὁ. 4---5. μησιρίον ὃ Ὦ. 6. πρὸς πεσῶν Ὦ. 

10. ἐξόδεις Ὦ. 11. εἰσὶν κατένευσεν Ὦ. 12. ἐξῆλθεν Ὦ. 

14. μησήρι Ὦ. κασα Ὦ. 15. πασίας Ὦ. 16. ὁτάμπασις Ὦ. 

17. βεξήριν Ὦ. 18---ἰ9. τοῦ ἀχουματμπασία Ὦ. 19. μισήρη ὮὋ. 

ἐποίησε Ὦ. 240. ἤκονεν Ὦ. 421. ἔχει Ὦ. 28. Ψευδέσι Ὦ. 
16. ἦρεν Ὦ. αὐθεντεύειν Ὦ.. 418. ἀπέστειλεν Ὦ. ἐν κεκριμένα Ὦ. 
190. μὲν Ὦ. 41. ἐποίησεν Ὦ. 
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γὰρ καὶ αντὸς μάχην φανερὰν, καὶ τοὺς εὑρεθέντας ἐκεῖσε ἐκ 
τῶν αὐθεντικῶν ἀνθρώπων οὐκ εἴασεν ἐξελθεῖν τῶν ἐκεῖσε, 
ἀλλ᾽ ἐν ἀσφαλείᾳ ἔσχεν αὐτούς. ᾿Ἐγένετο δὲ σουλτάνος κατὰ 
ἀλήθειαν, καὶ ἔθηκε καὶ τὸ ὄνομα αὑτοῦ ἐν τοῖς χαράγμασιν. 

5 ᾿Ακούσας δὲ ὁ αὐθέντης βαρέως ἀπεδέχθη. ὋὉ δὲ Ἰμπρεὶμ 
μπασίας, πεπονηρευμένος γὰρ ὧν, τί ποιεῖ; ἮΗν γὰρ ἐκεῖ τις 
ἀπεντεῦθεν τευτερτάρις' ᾿Αχουμὰτ Τζελεπῆς ὄνομα αὐτῷ. 
Εἶχε γὰρ αὐτὸν ὁ ᾿Αχουμὰτ μπασίας ἐν πολλῇ ἀγάπῃ καὶ 
θάρρος ὥςπερ ἴδιον ἀδελφὸν αὑτοῦ. Ὁ δὲ Ἰμπρεὶμ μπασίας 

ῖο ἠπίστατο καλῶς τὴν φιλίαν αὐτῶν: γράψας γὰρ αὐτὸν 
κρυφίως, ὅτι, ἐὰν ποιήσῃς τρόπον καὶ ἀποκτείνῃς αὐτὸν, 
ἕξεις καὶ παρ᾽ ἐμοῦ καὶ παρὰ τοῦ αὐθεντὸς δωρεὰς καὶ τιμὴν 
ἥνπερ ἐθέλῃς. ὋὋ καὶ ἐποίησε. Μιᾷ γὰρ τῶν ἡμερῶν 
πορευθεὶς ἐν λοετρῷ τοῦ λούσασθαι, μὴ εἰδὼς τὴν ἐπιβουλὴν, 

15 οὗτος ὁ ῥηθεὶς τευτερτάρις βουλευσάμενος μετὰ τοῦ αὐθεντὸς 
ἀνθρώπων ὧνπερ εἶχον ἐν ἀσφαλείᾳ πορευθέντες αἰφνιδίως 
ἀπέκοψαν τὴν αὐτοῦ κεφαλὴν, καὶ ἔστειλαν αὐτὴν πρὸς τὸν 
αὐθέντην, καὶ οὕτως διελύθη ἡ πανήγυρις. ᾿Αλλ᾽ οὖν ἔλθωμεν 

ἐπὶ τὸ προκείμενον. 
2 ὋὉ δὲ κῦρι “Ἱερεμίας, εὑρεθεὶς ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς ἤκουσε τὴν 

τοῦ ᾿Αχουμὰτ μπασία ἀποστασίαν, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν, 
ἀλλ᾽ οὖν ἦλθε μέχρι Κύπρου, ἕως οὗ ἀπεκτάνθη ὁ ̓ Αχουμὰτ 

Οοά. 430 ν μπασίας, καὶ ἐκπλεύσας ἐπορεύθη ἐν τῷ | Μισίρι καὶ ἐν τῇ 
Ἱερουσαλὴμ, συλλειτουργήσας μετὰ τῶν ἄλλων πατριαρχῶν. 

25 Γέγονε δὲ ἀργία οὐκ ὀλίγη τοῦ ἐπιστρέψαι τὸν πατριάρχην 
ὅνεκεν τῶν γεγονότων σκανδάλων. ᾿Ἰδόντες δὲ τὴν τοσαύτην 
ἀργίαν τοῦ πατριάρχου ἐκ τῶν κληρικῶν τινες, ὁμοίως καὶ ἐκ 
τῶν λαϊκῶν καὶ γνόντες καὶ τὴν ἀποστασίαν τοῦ μπασία, 
ὑπώπτευσαν, ὅτι ὃ πατριάρχης οὔκ ἐστι δυνατὸν ἐλθεῖν 

30 ἐνταῦθα. ᾿Ἐμήνυσαν δὲ τὸν Σωξοπόλεως ᾿Ιωαννίκιον. Ὁ 
δὲ ἀκούσας ἦλθεν εὐθέως καὶ πορευθεὶς δέδωκε μπεσκέσιον 
φλωρία πεντακόσια. ᾿Ἐϊναντιούμενοι δέ τινες τῶν κληρικῶν 

4. οὐκίασεν Ὦ. 4. ἔθηκεν Ὦ. χαράγμασι Ὦ. 6. ὃν Ὁ. 
8. εἶχεν 5. 0. ἱμπρεϊμπασίας Ὁ. το. ὑπίστατο Ὁ. 13. ὀποίησεν Ὦ. 
17. ἔστειλαν τογίβεΐ: ἔστω Ὦ. 18. οὕτως Ὦ. 40. κύρι Ὦ. 
λ1. ἦλθεν ὮὉ. 43. ἐν τῷ “εγαζε Ὁ. μισήρη Ὁ. 2424. ἱρουσαλὴμ Ὦ. 

18. γέγωνεν Ὦ. ἄργια Ὦ. 46. τὸσαύτην Ὦ. 17. ἄργειαν Ὦ. 

τινές Ὦ. 29. οὐκ ἔστιν Ὦ. 840. ἐμήνησε Ὦ. 41. δέδωκεν Ὦ. 
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ὡς ὅτι ἔρχεται ἠκούσθη ὁ πατριάρχης καὶ ἔστι καθ᾽ ὁδὸν, εἰς 
γὰρ ἀναίρεσιν αὐτῶν ἐποίησε τὸ χαράτζιον φλωρία χιλιάδες 
πέντε κατ᾽ ἔτος, καὶ οὕτως ἐγένετο μαντριάρχης" οὐδεὶς γὰρ 
τῶν ἀρχιερέων ἐπλησίαζεν αὐτῷ. Ὥς ἐν ὀλίγῳ γὰρ ἦλθε καὶ 
ὁ κῦρι ἹἹερεμίας, καὶ ἦν εὑρισκόμενος ἐν τῷ Γαλατᾷ. Πληρω- ς 
θέντος οὖν τοῦ χρόνου οὐκ ἠδυνήθη δοῦναι τὰ φλωρία καὶ 
ἐξέωσαν αὐτὸν, καὶ πάλεν ἔλαβε τὸν θρόνον ὁ κῦρι Ἱἱερεμίας. 
Πεσόντες γὰρ ἅπαντες ἀρχιερεῖς τε καὶ ἱερεῖς, ὁμοίως καὶ οἱ 
καλλιστεύοντες τῶν λαϊκῶν, ἐδέοντο αὐτοῦ ὅπως ἀναδέξηται 
τὸν θρόνον. ᾿Αφῆκε δὲ καὶ ὁ αὐθέντης ἐκ τοῦ χαρατξίου το 
φλωρία χίλια, καὶ οὕτως ἐδέξατο τὸν θρόνον. 

Ὃ δὲ σουλτὰν Σουλεϊμένης πάλιν τῷ ἐρχομένῳ ἔτει 
στρατεύει ἐν τῇ Οὐγγρίᾳ, καὶ πορευθεὶς ἕως ᾿Αλαμαννίας ἐν 
τῷ Πέτζι οὐδὲν ἴσχυσεν ἀραί τι διὰ τὸ ἐλθεῖν καὶ τὸν 
χειμῶνα. Οἱ γὰρ τόποι ἐκεῖνοί εἰσι βαλτώδεις, καὶ ἀπέ- τό 
μειναν ἵπποι καὶ κάμηλοι καὶ ἅμαξαι καὶ ἡ ἀποσκευὴ αὐτῶν. 
Πυρπολήσας γὰρ τὰς ἐν τῇ ὁδῷ χώρας, ὑπέστρεψαν. Ἔστειλε 
δὲ καὶ τὸν μπρεϊμ μπασίαν εἰς τὸ Μισίριν. Καὶ πορευθεὶς, 
ὑπέκυψαν αὐτῷ οἱ ἐκ τῆς ᾿Αραβίας ] ἡγεμόνες, ἐν ἦ οὐκ Οοὰ. 311τ 
ἔφθασαν προςκυνῆσαι τὸν σουλτὰν Σελίμην. Καλῶς δὲ 20 

διαθέμενος τὰ ἐκεῖσε ὑπέστρεψεν. 
Ἔν δὲ τοῖς καιροῖς ἐκείνοις εὑρεθεὶς ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ τις 

ἸΤουρκμένης ὀνόματι Καζαλῆς ἐλεηλάτει καὶ ἠφάνιζε κάστρη 
καὶ χώρας. Στεΐλας δὲ ὁ αὐθέντης τὸν ἐπ᾿ ἀδελφῇ γαμπρὸν 
αὑτοῦ τὸν Φερχὰτ μπασίαν μετὰ φοσσάτου κατεδίωξε καὶ 25 
ἠφάνισεν αὐτόν. Μετὰ δὲ καιροῦ μερικοῦ παραδρομὴν 
ὀργισθεὶς οὐκ οἶδ᾽ ὅπως αὐτοῦ, πορευόμενος ὁ αὐθέντης ἐν 
τῇ ᾿Αδριανουπόλει, ἠκολούθει καὶ αὐτὸς ζητῶν σκῆπτρον. 

“Ὅθεν, ἐλθόντες ἐν τῇ ̓ Αδριανουπόλει, ἀπέκτεινεν αὐτόν" οὐ 
γὰρ οἶδέ τις δὲ ἣν αἰτίαν ὠργίσθη αὐτόν. ᾿Απέκτεινε δὲ τὸν 30 
θαυμαστὸν νέον ἐκεῖνον ἀδίκως. - 

4. αὐτὸν Ὦ. 8. οὗτος Ὦ. 4. ἦλθεν Ὦ. 5 (εἰ ἡ). κύρι Ὦ. 
γαλαττά Ὦ. 1ο. ἀφῆκεν Ὁ. 12. σελεϊμένης Ὁ. 13. ονγκρία Ὁ. 
ἀλαμανίας Ὦ. 14. πέτζη Ὁ. ἄραι τὶ Ὦ. 15. ἐκείνοι εἰσὶν Ὦ. 
17. ἔστειλεν Ὦ. 18. ἱμπρεϊμπασίαν Ὦ. μισήρν Ὦ. 19. ἔνοι Ὁ. 
22. τίς Ὦ. 23. ἐφάνηζε Ὦ. κάστροι Ὦ. 25. αὐτοῦ Ὦ. 
φωσάτον κατεδίοξεν Ὦ. 47. εἴδόπως Ὦ. 30. οἷδε τίς Ὦ. 
ἀπέκτωυεν Ὁ. 
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Ἐν δὲ τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ἐλθών τις ὀνόματι Χαϊρατίνης 
ἐκ Μαυριτανίας, ὃς ἦν ἡγεμονεύων ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, 
περιβόητος ἐν κακίᾳ, μηνυθεὶς γὰρ παρὰ τοῦ αὐθεντὸς ἦλθεν 
ἐν τῇ Πόλει μετὰ κατέργων πλείστων καὶ ἀνθρώπων. “Ὅθεν 

ς ἀσμένως ὑποδεχθεὶς αὐτὸν, ἐποίησεν αὐτὸν καπετάνον πάσης 
θαλάσσης, ἔχων τιμὴν καὶ δόξαν οὐ τὴν τυχοῦσαν. “Ὥρμητο 
γὰρ οὗτος ἐκ Μυτιλήνης, ἐκ πολιχνίου λεγομένου Μολύβονυ. 
Ἔστι δὲ νέος ὧν γέγονε κρουσάριος ἁρπάζων καὶ ἀφανίζων τὰ 
ἐν τῇ θαλάσσῃ πλοῖα. ᾿Ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ, τοῦ καιροῦ προϊόντος, 

το ἐπλεόνασε τὰς νῆας αὑτοῦ, καὶ συνάξας καὶ ἑτέρους ὁμοίους 
αὑτοῦ, ἐλεηλάτει τὰ μέρη τῆς σπανίας καὶ Μαυριτανίας. 
Ἔλαβε δὲ καὶ κάστρη καὶ χώρας ἐν τοῖς μέρεσιν ἐκείνοις, καὶ 
ἦν ἡγεμονεύων. Ὃ δὲ αὐθέντης, μαθὼν τὰ περὶ τοῦ ῥηγὸς 

Οοά. 221 ν τῆς σπανίας, ὅτε ἐπλήθυνε τὰ ὅρια ] τῆς βασιλείας αὑτοῦ 
τς καὶ γεγονὼς βασιλεὺς πάσης ᾿Ιταλίας, μετεκαλέσατο τὸν 

Χαϊρατὶν μπασίαν ὡς περιβόητον ἐν τοῖς μέρεσιν ἐκείνοις 
εἰς τὸ ἀντιμαχήσασθαι αὐτὸν, φοβούμενος γὰρ ὁ αὐθέντης 
μήπως περαιωθῇ καὶ ἐν τοῖς μέρεσι τῆς ἡγεμονίας αὑτοῦ. 
Δοὺς γὰρ αὐτὸν πᾶσαν τὴν τῆς θαλάσσης ἐξουσίαν οὐκ ἔστιν 

20 ὅπως μὴ εὕρωσιν οἱ ᾿οτμαλῆδες τὰ εἰς διατροφήν. ᾿Ακούσας 
δὲ ὁ αὐθέντης ἐπορεύθη δι’ ἄλλης ὁδοῦ, καίων καὶ ἀφανίζων 
τὰς χώρας καὶ αὐτὸς τῆς ἐκείνου ἡγεμονίας ὅως καὶ τῶν ὁρίων 
τοῦ Τευριζίου. 

Ἐλθὼν δὲ ὁ αὐθέντης μετὰ καὶ τοῦ ᾿Ιμπρεὶμ μπασία ἐν 
25 τῇ Πόλει μετὰ χαρᾶς καὶ δόξης οὐ τῆς τυχούσης, κυριεύσας 

γὰρ τοσαύτας ἡγεμονίας ὡς οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ, οὔτε ὃ 
πατὴρ αὐτοῦ οὔτε τις ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ, ἐστράτευσεν ἐν 
τοῖς τόποις ἐκείνοις. Ἰωάννης γὰρ ὁ Κομνηνὸς γέγραπται 
ἐν τοῖς χρονικοῖς διηγήμασιν ὅπως ἐστράτευσεν ἐν ἐκείνοις 

40 τοῖς τόποις, ἔκτοτε δὲ καὶ ἕως τοῦ νῦν οὔτε ἐκ τῶν βασιλέων 

τῶν ἡμετέρων, οὔτε ἐκ τῶν Τουρκῶν ἐπορεύθη τις στρατεῦσαι 
ἐν τοῖς ὁρίοις ἐκείνοις. Καθεσθεὶς δὲ ἐν τῇ Πόλει ὡς ἐν ὀλίγῳ 
ἀπέκτεινε τὸν Ἰμπρεὶμ μπασίαν τὸν λίαν ἀγαπητὸν αὑτοῦ καὶ 
οἱονεὶ συμβασιλεύοντα μετ᾽ αὐτοῦ ἢ καὶ πλέον, ἀμνήμων 

1. τὶς Ὦ. χαϊρατήνης Ὦ. ἡ. μυτηλήνης ὮὉ. 8. γέγωνεν Ὃ. 

12. κάστροι Ὦ. 16. χαϊρατὴν Ὁ. 18. αὐτοῦ Ὁ. 19. οὐκέστιν Ὦ. 
αὖ 

10. οταμαλήδες Ὁ. 22. αὐτὸς Ὁ. 417). τίς Ὁ. 40. διηγήμασι Ὦ. 
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γεγονὼς τῆς τοσαύτης ἀγάπης. Ἔν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν ἐν 
τῇ νηστείᾳ αὐτῶν μηνυθεὶς ὑπὸ τοῦ αὐθεντὸς, ὅπως συνδει- 
πνήσῃ αὐτῷ, ὡς καὶ συνήθης ἦν ἀεὶ ἐσθίων καὶ πίνων μετ᾽ 
αὐτοῦ, ἐν τῇ νυκτὶ δὲ ἐκείνῃ γέγονεν ἀφανής " οὐκ ἐξῆλθε γὰρ 
ἔτι. Καὶ πάλιν ἐπορεύθη ἐν ̓ Αδριανουπόλει. Ὁ δὲ Χαϊρατὶν 5 
μπασίας οἰκονόμεε ἀρμάδαν μεγίστην. Διεμηνύσατο δὲ ὁ 
αὐϊθέντης πρὸς Βενετίκους, δώσωσιν αὐτὸν δρόμον πορευθῆναι (οὰ. 3381 
ἐν τῇ Πούλιᾳ, ἣ ἦν τοῦ ῥηγὸς τῆς [σπανίας πρὸ πολλῶν 
χρόνων. Ἔστερξαν δὲ καὶ ἄκοντες ἐκ τοῦ φόβου αὐτῶν. 
᾿Αλλ᾽ οὖν εἶχον καὶ συμφωνίαν καὶ μετὰ τοῦ ᾿Ανδρέου Τόρια, το 
ὅπως καὶ ἐκ τῶν δύο μερῶν κλείσωσι τὴν ἀρμάδαν τῶν Τουρ- 
κῶν, ὅπερ οὐκ ἴσχυσαν ποιῆσαι. ΠΠορευθεὶς δὲ ὁ αὐθέντης ἐκ 
τῆς στερεᾶς μετὰ φοσσάτου πλείστου ϑως Αὐλῶνος, διώκοντας 
ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις ᾿Αλβανίτας, οὐδὲν ἴσχυσε κατ᾽ αὐτῶν 
διὰ τὸ τοῦ τόπου δύςβατον καὶ πετρῶδες. Οἰκοῦντες γάρ τς 
εἰσιν ἐν ὄρεσιν ὑψηλοῖς καὶ ἀβάτοις, κατερχόμενοι δὲ ἐκρού- 
σενον τὰς κάτω χώρας καὶ ἠφάνιξον, ἁρπάζοντες τὰ ξῷα 
αὐτῶν. ἸΠορευθέντες γὰρ καὶ ἀναβάντες οἱ Τοῦρκοι τοὺς 
δυςβάτους τόπους οὐχ εὕρισκον αὐτούς. "Εφυγον γὰρ καὶ 
ἐξ αὐτῶν ἄπειροι, καὶ ἦλθον κρυβέντες ἐν τῇ νήσῳ τῆς 20 
Κερκύρας. Ὁ δὲ Χαϊρατίνης, ἐξελθὼν μετὰ στόλου μεγίστου, 
ἦλθε μέχρι Αὐλῶνος" εἰςῆλθον δὲ ἐντὸς τῆς ἁρμάδας σπα- 
χῆδες καὶ γιανίτξαροι καὶ σαντζακμπέϊδες καὶ ἐκ τῶν μεγε- 
στάνων τῆς πόρτας αὐτοῦ πλῆθος ἀναρίθμητον, περαιωθέντες 
ἐκ τῆς νήσου, ἐμβάντες ἐν τῷ κόλπῳ, ἐν ᾧ εἰσι κάστρη καὶ :2ς 

χῶρες τῆς Πούλιας, μηδενὸς κωλύοντος. “Ἥρπασαν δὲ καὶ 
ἠφάνισαν χῶρες, ἔλαβον δὲ καὶ κάστρη δύο τὰ ἐγγὺς τῆς 
θαλάσσης. Οἱ δὲ Βενέτικοι εἶχον καὶ αὐτοὶ ἀρμάδαν, ὡς 
δῆθεν τάχα φυλάττοντες τοὺς ἑαυτῶν τόπους κρυφίως" οὐ γὰρ 
ἐτόλμων φανῆναι, ἔχοντες γὰρ βουλὴν μετὰ τοῦ ᾿Ανδρέου 3. 
Τόρια, ὡς προείπομεν. Ἔπτορεύοντο οὖν ἐκ πλαγίου, θαρ- 
ρῶντες τοῦ εὑρεθῆναι μέσα τῆς ἁρμάδος τοῦ Τόρια, ὥςπερ 
καὶ εἶχον τὴν συμφωνίαν. Διερχόμενοι δὲ νυκτὸς, τῆς νυκτὸς 
ἀσελήνου οὔσης, ] ἔπεσον πλησιάσαντες ἐν τῇ τῶν Τουρκῶν (οὰ. 388 ν 

5. χαραΐρατην Ὦ. 132. φωσάτου Ὦ. ἀβλώνος ὮὋ. 15--τι6. γὰρ 

εἰσὶν Ὦ. 21---232. σπαχίδες Ὦ. 25. εἰσὶν Ὦ. (“' 27) κάστροι Ὁ. 
46 (εἰ 27). χώρες Ὦ. 
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ἁρμάδᾳ, ἐλπίζοντες, ὅτε ἐστὶ τοῦ Τόρια' ἨἮρώτησε δὲ τίνος 
ἐστὶν ἡ ἀρμάδα" εἰπόντων τῶν Τουρκῶν, ὅτι ἐστὶ τοῦ Τόρια, 

πιστεύσαντες δὲ αὐτοῖς ἐπλησίασαν ὡς κατὰ τὴν συμφωνίαν" 
πληροφορηθέντες δὲ οἱ Τοῦρκοι, ὡς ὅτι εἶχον βουλὴν μετὰ 

ς τοῦ Τόρια, ἔσυρον σκευὰς κατ᾽ αὐτῶν. Τότε καὶ γὰρ κατέ- 
λαβον, ὅτι ἐστὶν ἡ ἀρμάδα τῶν Τουρκῶν, αἰσχυνθέντες δὲ καὶ 
φοβηθέντες ἔφυγον. Διεμηνύσατο δὲ ἅμα πρωὶ ὁ Χαϊρατίνης 
τὸν αὐθέντην, ὅτε γνωστὸν ἔστω σοι ὡς ἡ ἀρμάδα τῶν Βενε- 
τίκων ἡ εἰς ἡμᾶς μὴ φαινομένη περιπατοῦσα νυκτὸς ἐγύρευε 

τὸ ποῦ ἂν εὕρῃ τὴν τοῦ Τόρια ἀρμάδα, καὶ οὕτως οἶσθα ὡς εἰσὶν 
ἐναντίοι ἡμῖν καὶ ὡς ἐπαρηκολούθησε διὰ τῆς νυκτὸς καὶ ὡς 
ἡπατήθη παρ᾽ ἡμῶν. Μηνύσας γὰρ ἅπαντα μετὰ ἀκριβείας, 
ἤγειρε τὸν αὐθέντην εἰς θυμὸν κατ᾽ αὐτῶν" ὥρισε δὲ ὅπως 
κρουσεύσωσι καὶ ἀφανίσωσι τὴν νῆσον ἀνηλεῶς, ἤγουν τοὺς 

15 Κορυφοὺς, ὃ καὶ ἐποίησαν ἀνελπίστως καθεζομένων αὐτῶν. 

Ἥρπασαν γὰρ καὶ ἠφάνισαν τὰ τοῦ κάστρου ἐκτός" ὅσοι γὰρ 
ἔφθασαν ἐμβῆναι ἔσω οὗτοι μόνον ἐσώθησαν᾽ οἱ δὲ ἀπολει- 
φθέντες οἱ μὲν ἐγένοντο παρανάλωμα μαχαίρας, οἱ δὲ ἤγοντο 
μετὰ ἀλύσεων δοῦλοι. “ὕστερον δὲ ἔβαλον καὶ πῦρ, καὶ 

2. κατέφλεξαν τὰ πέριξ τοῦ κάστρου. ᾿Ἐσπτυρπολήθησαν οὖν 
οἶκοι διώροφοι καὶ τριώροφοι καὶ ναοὶ περικαλλεῖς, καὶ 
γέγονεν ἀφανισμὸς μέγας, μόνον δὲ τὸ κάστρον ἔμεινεν 
ἀσινές. Ἑϊς δὲ τὰς χώρας τὰς γενομένας ἁρπαγὰς καὶ 
φόνους τίς διηγήσεται; Οὐ γὰρ εἴασάν τι ἐν τοῖς χωρίοις 

25 ἐκείνοις οὔτε ἄνθρωπον οὔτε ζῷον, ἀλλ᾽ ἠρήμωσαν καὶ ἠφάνι- 
σαν τελείως. ὶ 

Ὃ δὲ Χαϊρατίνης ἐλθὼν μετὰ τῆς ἀρμάδας, ἔδωκεν ὁ 
αὐθέντης αὐτὸν θέλημα, ὅπως κρουσεύῃ τοὺς τόπους οὕς 

εἰσιν ἐν τῇ ἐπικρατείᾳ τῶν Βενετίκων. Ὃ καὶ ἐποίησε" 
40 πορευθεὶς γὰρ ἠχμαλώτισε πάσας τὰς Κυκλάδας νήσους 

(οά. 428: ἄνευ [ τῆς ᾿Αξίας" αὐτὴ γὰρ ὑπέσχετο δοῦναι χαράτζξιον, 
καὶ οὕτως οὐκ ἐκρούσευεν αὐτὴν, τὰς δὲ ἑτέρας νήσους ἠρή- 
μῶωσεν αὐτὰς παντελῶς" ἄρας πλήθη ἀνδρών τε καὶ γυναικῶν 

: (ἡ 2). ἐστὶν Ὦ. ἡ. χαϊρατήνης Ὦ. 10. ἴσθα Ὦ. 

11. ἐπαῤῥὴήκολούθησεν Ὁ. 13. ὅὄρισεν Ὦ. 14. κρουσεύσωσιν Ὦ. 
16. τὸ Ὦ. 22. γέγωνεν Ὦ. 24. ἴασαν τί Ὦ. 17. χαϊρατήνης Ὁ. 
48. κρουσεύει ἢ. 40. εἰσὶν Ὦ. 21. αὐτῇ Ὦ. 
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ἔφερεν ἐν τῇ Πόλει μετὰ κατέργων. Τέγονε δὲ ἐν αὐτοῖς 
νόσος λοιμικὴ τοσούτη, ὡς μὴ δύνασθαι τοὺς ζῶντας θάπτειν 
τοὺς θνήσκοντας. ἜἜρριπτον γὰρ αὐτοὺς ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ 
ἦν ἰδεῖν τὰς ἀκτὰς τῶν αἰγιαλῶν νεκρῶν σωμάτων πεπληρω- 
μένας. Καὶ τίς ἂν φράσειε τὴν γεναμένην εἰς αὐτοὺς συμφορὰν 5 

καὶ θεήλατον ὀργὴν ἐν ἔτει ζμδ᾽; Ὃ δὲ αὐθέντης ὑποστρέψας 
ἦλθεν ἐν ᾿Αδριανουπόλει, καὶ ἦν ἐκεῖ μέχρι καὶ ἔαρος. 

Καὶ πάλιν ἐπορεύθη ἐν Κωνσταντινουπόλει, καὶ ὡς ἐν 
ὀλίγῳ ἐξῆλθε πάλιν, σχολῶν ἐν κυνηγεσίοις ἐν τῇ Διαμπόλει 
καὶ ἐν Καλλιουπόλει. Καὶ ἐλθὼν πάλιν ἐν τῇ Πόλει, το 
ἐκστρατεύει ἐν Μολδοβλαχίᾳ. Καὶ ἡ αἰτία ἦν αὕτη" ἔχων 
γὰρ ἐν κακίᾳ τὸν Πέτρον βοεβόδα διὰ τὸν Μπέογλη ὡς 
ἡ αἰτία τοῦ ἀποκτανθῆναι αὐτὸν ἦν ἐξ αὐτὸν, διεμηνύθη 
οὖν ὑπὸ τοῦ αὐθεντὸς ἵνα ἔλθῃ εἰς προςκύνησιν αὐτοῦ. 
Αὐτὸς δὲ οὐ κατεδέξατο ἐλθεῖν, εἰρηκὼς, ὅτι οὐδεπωςοῦν ἐν τς 

τοῖς πρώην καιροῖς οὔτε νῦν ἐπορεύθη ἐκ τῆς Μπογδανίας 
βοεβόδας τις εἰς προςκύνησιν τοῦ αὐθεντός" ἐγὼ πῶς πορεύ- 

σομαι, ἐπεὶ οὔκ ἐστιν ἔθος; Ἦν γὰρ ὁ αὐθέντης λίαν 
ὑπερήφανος, καὶ ἀκούσας τὴν ἀπολογίαν αὐτοῦ, ὥρμησε 
κατ᾽ αὐτοῦ, μηνύσας καὶ πρὸς τὸν χάνην, ὅπως ἔλθῃ καὶ 20 
αὐτὸς μετὰ φοσσάτου ἐκ τοῦ ἄλλου μέρους, φοβούμενος 
μήπως ἀντιστῇ αὐτῷ. Ἑὠῤδὼς δὲ ὁ Πέτρος, ὡς οὔκ ἐστιν 
ἱκανὸς ἀντιστῆναε αὐτῷ, φυγὰς ᾧχετο, καὶ, λαβὼν μέρος 
τι ἐκ τοῦ βίου αὑτοῦ, ἀπέδρασεν. Ἐλθὼν δὲ ὁ αὐθέντης, 
οὐχ εὗρεν αὐτόν. Προςεκύνησαν δὲ αὐτὸν ἅπαντες ἄρχοντες, 25 
παραδόντες ἄπαντα ἐν ταῖς χερ|σὶν αὐτοῦ. Ἐϊὑρέθη γὰρ βίος (οὰ. 488 ν 
ἄπειρος ὃν ἐφύλαττεν αὐτὸν ὁ Πέτρος, ἔλαβε δὲ ἅπαντα ὁ 
αὐθέντης, ἐποίησε δὲ καὶ βοεβόδαν ἕτερον, ὁρμώμενον ἐκ τοῦ 
γένους τοῦ Μπογδάνου, καὶ, καταλείψας τὴν ἡγεμονίαν πρὸς 
αὐτὸν, ἐξῆλθεν. Ἐμέρισεν οὖν καὶ μέρος ἐκ τῆς ἡγεμονίας 30 

ὅπερ ἤρεσεν αὐτῷ, θεὶς φύλακας" ὕστερον δὲ κτίζει κάστρον 

1. γέγονεν Ὦ. αὐτεῖς Ὁ. 4. τόσούτη Ὦ. 5. τον Ὁ. 
9. διάμπολει Ὦ. 1ο. καλιούπολει Ὦ. 12. βοεβώδα Ὦ. 13. ἐξ αὐτῶν 

Ὦ. 156. ἡρικῶς Ὦ. 1. βοεβώδας τίς Ὦ. 18. οὐκέστιν Ὦ. 
421. φωσάτου Ὃ. 12. οὑκέστιν Ὦ. 124. τί Ὁ. αὐτοῦ Ὦ. 

ἀπέδρασε Ὦ. 18. ἐποίσε Ὦ. βοεβώδαν Ὁ. 320. ἐξῆλθε" ἐμέρησε Ὦ. 

1, Ἑ. ό 
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ἐσχυρότατον. ᾿Εκυρίευσε τὸ πλέον δὲ τῆς Μπογδανίας ἕως 
τοῦ νῦν, ὁμοίως καὶ τῆς ἄλλης Βλαχίας ἔλαβε τὸν Προήλαβον, 
οἰκειωθεὶς αὐτὸν, θεὶς ἐν αὐτῷ καδῆν καὶ ἐμήνην καὶ οἰκίσας 
καὶ Τούρκους ἐν αὐτῷ. 

ς Ἐν ὄτει ζμη' ἐγένετο ἀγάπη μετὰ τῶν Βενετίκων, δόντες 
τὸ ᾿Ανάπλιν καὶ τὴν Μονοβασίαν καὶ κατ᾽ ἔτος ὅπως φέρωσι 
καμουχάδας καὶ χάξδια καὶ τζόχας ὥςπερ κανίσκιον' οὐ γὰρ 
ἐκατεδέξαντο δοῦναι χαράτξιον φανερῶς. Καὶ οὕτως γέγονεν 
ἡ ἀγάπη, καὶ ἐλευθέρωσαν καὶ οὗς εἶχον οἱ Τοῦρκοι ἐν ταῖς 

το φυλακαῖς τοὺς τῶν Βενετίκων πραγματευτὰς, καὶ δέδωκαν 
πρὸς αὐτοὺς καὶ ἃ εἶχον πράγματα αὐτῶν. ὋὉ δὲ Πέτρος 
φυγὼν ἀπῆλθεν εἰς τὰ μέρη τῆς Οὐγγρίας" ἔχων ἴδιον 
κάστρον, εἰςελθὼν ἐκρύβη ἐν αὐτῷ. 'Ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ μετὰ 
τὸ ἐπανελθεῖν τὸν αὐθέντην ἐν τῇ Πόλει, ἦλθε καὶ αὐτὸς 

τ6 μετὰ μερικῶν ἀνθρώπων, καὶ, περιελθὼν ἐν τοῖς μεγιστᾶσιν, 
ἐμεσίτευσαν αὐτὸν πρὸς τὸν αὐθέντην, καὶ ἠλέησεν αὐτὸν, καὶ 
ἦν περιπατῶν ἐν τῇ Πόλει. 

Ὄντος δὲ αὐτοῦ ἐν τῇ Πόλεη, ἀπέκτειναν οἱ Μπόγδανοι 
ὅνπερ δέδωκεν ὁ αὐθέντης αὐτοῖς βοεβόδαν, καὶ ἐποίησαν 

20 ὅτερον οἷον ἤθελον ἄνευ τῆς αὐτοῦ αὐθεντὸς βουλῆς. ᾿Ακού- 

σας δὲ ὁ αὐθέντης ὅπως ἐποίησαν ἕτερον αὐθέντην, δέδωκε 

πάλιν τὴν αὐθεντίαν πρὸς τὸν Πέτρον μετὰ τιμῆς καὶ δόξης 
οὐ τῆς τυχούσης, στείλας αὐτὸν ὥς ἐστιν ἔθος μετὰ ἀγάδων 
ἐκ τῆς πόρτας καὶ ἑνὸς ἰσαντῇ Τζάκμπεη. Ὑπεδέξαντο δὲ 

Οοά. 424: αὐτὸν καὶ ἄκοντες ἐκ τοῦ φόβου αὐτοῦ τοῦ αὐθεντὸς ] τοῦ 
46 Τούρκου. Εἶχε δὲ καὶ συμφωνίας μετ᾽ αὐτοῦ, ὅπως λεηλατῇ 

καὶ ἁρπάξῃ κάστρη καὶ χώρας μετὰ καὶ τῆς δυνάμεως αὑτοῦ. 
Τῷ ἐρχομένῳ δὲ ἔτει στρατεύει ὁ αὐθέντης πάλιν ἐκ τῆς 

Οὐγγρίας, στείλας τὸν Μεχεμὲτ μπασίαν ἔμπροσθεν μετὰ τοῦ 
30 φοσσάτου Δύσεως καὶ ᾿Ανατολῆς, πορευθεὶς ἕως Μποτουνίου" 

ὁ γὰρ Ἐρδέλης ἦν τεθνηκώς. Ἔ“τροςκύνησαν δὲ αὐτὸν ἅπαντες 

1. ἐκυρίευσεν Ὁ. μπογδονίας ἢ. 4. καδὶν Ὁ. ἐμήνην Ὦ. ΑΑΉΝ 
σεγίδονάμνε ἐμίρην ὃ 6. φέρωσιν Ὁ. 12. οὐγκρίας Ὦ. 15. π..- 
ἐλθῶν εεέεγίς α δἰαζΖές εογγοτῖς Ὁ. μεγιστάσι Ὦ. 17. πόλει: ἦλθε" 
Ὁ. 19. βοεβώδαν Ὦ. 40. εἶον Ὦ. 21. δέδωκεν Ὦ.. 23. ἐστὶν 

Ὁ. 44. ἐνοήσαντι τάκμπεὶ Ὁ. 414-1:δ. δὲ αντὸν (ἐγασω»ε) δὲ αὐτὸν Ὦ.. 
47. κάστροι Ὦ. αὐτοῦ ὮὋ. 490. οὐγκρῦας Ὁ. μπασία Ὦ. 
80. φωσάτου Ὦ. 
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οἱ ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις ἀρχηγοὶ, καὶ ἐπορεύθη δως τὸ Πέτζξει, 
ὅμως οὐκ ἠδυνήθη λαβεῖν αὐτό" ὑπάρχει γὰρ. ἰσχυρὸν λίαν. 
Ὥς οὖν οὐκ ἠδυνήθη λαβεῖν αὐτὸ, ὑπέστρεψε, μηδὲν διαπρα- 

ξάμενος ὡς ὅτι ἦλθε καὶ ὁ χειμών" ἀφήσας ὑπέστρεψεν. 

Ἐν ἔτει ἔμθ᾽ ἀπέστειλε φοσσᾶτον ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ πρὸς ς 
τὸν Σὰχ, ἀκούσας, ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τῶν ὁρίων αὐτοῦ καὶ 

λεηλατεῖ καὶ τὰ ἔνδοθεν μέρη. Στείλας τὸν Σουλεῖμὲν μπασία 
μετὰ τρεῖς χιλιάδες γενιτζάρων καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ τοῦ 
σουλτὰν Μουσταφᾶ μετὰ καὶ τῶν τῆς ᾿Ανατολῆς ταγμάτων, 

οὐχ εὑρέθησαν μετ᾽ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἀπέδρασεν εἰς τὰ ἐσώτερα το 
μέρη τῆς ἡγεμονίας αὑτοῦ. Τῷ αὐτῷ δὲ ἔτει ἔδωκε τοῖς δύο 
υἱοῖς αὑτοῦ σκῆπτρα" τῷ μὲν ᾧ ὄνομα σουλτὰν Μεχεμέτη 
δέδωκε τὴν Μαγνησίαν, ἐκβαλὼν γὰρ τὸν πρῶτον υἱὸν αὑτοῦ 
τὸν σουλτὰν Μουσταφᾶν ἐκ τῆς Μαγνησίας δέδωκεν αὐτὸν 
τὴν ᾿Αμάσειαν" τὸν δὲ ὅτερον αὑτοῦ υἱὸν τὸν σουλτὰν κ5 
Μπαγιαζὶτ δέδωκε τὴν Καραμανίαν. Οἱ γὰρ δύο αὐτοὶ 
ἦσαν ἐκ μιᾶς μητρὸς, τῆς Χασακῆς" ὁ γὰρ αὐθέντης ἠγάπησεν 
αὐτὴν λίαν, ποιήσας μετ᾽ αὐτῆς υἱοὺς καὶ θυγατέρας. "Ἑικτισε 
δὲ καὶ ἰμαράτιον, ἐν ᾧ ἐποίησε καὶ προςηλώματα ἐν αὐτῷ 
κάστρη καὶ χώρας, τήν τε Μεσέμβριαν καὶ ἑτέρας χώρας 20 
οὐκ ὀλίγας. 

Ἐν δὲ τῷ ζνα' ἔτει πάλιν στρατεύει ἐν τῇ Οὐγγρίᾳ εἰς 
τὸ Πέτζι. Μαθὼν γὰρ ὥς ἐστι δυνατὸν λίαν ὡς καὶ ὁ 
] χειμὼν ἐγγύς" εἰσὶ γὰρ οἱ τόποι ἐκεῖνοι ψυχροί" καὶ ὅπως (οὰ. 294 ν 
μὴ γένηται ὡς καὶ ἄλλοτε, ἐπιστρέψας καὶ ἐλθὼν εἰς τόπον 25 

πάλιν ἐν ᾧ ἐστι μοναστήριον ὀνομαζόμενον Στὰ Μπελιγράδι" 
ἔστι δὲ πλουσιέστατον, ἔχον κάστρη καὶ χώρας καὶ βίον 
ἄπειρον" ἐν αὐτῷ γὰρ θθάπτονται ἔκπαλαι οἱ τῶν Οὐγγρῶν 
ῥηγάδες. Βουληθέντες δὲ οἱ Τοῦρκοι ὅπως κρουσεύσωσι καὶ 
αἰχμαλωτίσωσιν αὐτὸ, δέδωκε δωρεὰς, καὶ ὑπέσχοντο δοῦναι 30 

1. πέτζη Ὦ. 2. αὐτόν Ὦ. 3. αὐτὸν Ὁ. 4. ὑπέστρεψε Ὦ. 
5. ἀπέστηλεν φοσάτον Ὦ. 8. αὐτοῦ τὸν Ὦ. 1ο. επέδρασεν Ὦ. 
11. δηρεμονίας αὐτοῦ Ὁ. ἔδωκεν Ὁ. τ1. τὸ ἢ. 13 (6 τό, 30). δέδωκεν Ὦ. 
αὐτοῦ Ὦ. [5. ἀμάσιαν Ὦ. αὐτοῦ Ὦ. 16. μπαγιαζὴν Ὦ. 
19. ἀνε ἱμαράτιον Ξτεγίδα ναον ἐγατέέ Ὁ. ἐποίησεν Ὁ. 40 (εἶ 27). κάστροι 
Ὁ. 12. ογκριά Ὦ. 132. πέτζην Ὁ. ὡς ἔστιν Ὦ. 24. εἰσὶν Ὦ. 
46. ἐστίν Ὦ. ᾿μπελνγράδη Ὦ. 27. ἔστι Ὦ. 48. οὐγκρῶν Ὁ. 

429. κρουσεύσωσιν 10). 20. αὐτῶ Ὦ. 

6---2 
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καὶ κατ᾽ ἔτος χαράτξζξιον, καὶ οὕτως οὐκ ἐκρούσευσαν αὐτό. 

ἮΝν δὲ καὶ ἡ γυνὴ τοῦ ᾿Ερδέλη, ἀποθανόντος γὰρ τοῦ ἀνδρὸς 

αὐτῆς, ἔχουσα ἴδια κάστρη καὶ χώρας ἦν οἰκῶν ἐν αὐτοῖς. 

᾿Ακούσας δὲ τὴν τοῦ ἀφεντὸς ἄφιξιν, ἐλθοῦσα προςεκύνησεν 
4 Ἁ 8 ΓΟ Φκακα ς ΄Ὰ 3 φ ς αὐτὸν, καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὑτῆς" ἀσμένως δὲ ὑπεδέξαντο 

αὐτήν. Δέδωκε δὲ πρὸς τὸν αὐθέντην σκευὰς τρεῖς, οἱ ὁποίες 

οὔκ ἐστι δυνατὸν εὑρεθῆναι εἰς ἑτέραν βασιλείαν" ἔφερον δὲ 
αὐτὰς ἕως Βάρνας, καὶ ἐλθὸν ἐκ τῆς Πόλεως σκενοκάραβον 

ἦρεν αὐτὰς, βαλόντες αὐτὰς ἐν τῷ σαραγίῳ, ἐν αἷς ἵστανται 

το ἕως τὴν σήμερον. Προςεκύνησαν δὲ τὸν αὐθέντην καὶ ἕτεροι 

μικροὶ τοπάρχαι, καὶ ὑπέσχοντο τοῦ δοῦναι χαράτξιον κατ᾽ 

ἔτος. Καὶ ἐπιστρέψας ἦλθεν ἐν ᾿Αδριανουπόλει. Τῷ αὐτῷ 

ἔτει ἀπέθανε καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ σουλτὰν Μεχεμέτης, ὃς ἦν ἐν 

τῇ Μαγνησίᾳ, καὶ ἔφερον αὐτὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἐν τῇ Πόλει, 

16 θάψαντες αὐτὸν, ἐν ᾧ κτίσας ἱμαράτιον, ἐγγράψας πρὸς αὐτῷ 
’ ᾿ δ 7 ’ Ὁ Ὁ ΄Ὁ φ “Ὁ“ 

πάσας τὰς νήσους καὶ χώρας ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ. Ἔν δὲ τοῖς 
΄Ὸ 4 2 ’ ς ς«’» “ ͵ὕ 

καιροῖς ἐκείνοις διεμηνύσατο ὁ ῥήγας τῆς Φράντζας, στείλας 

ἀποκρουσιάριον μετὰ χαρισμάτων πρὸς τὸν αὐθέντην, ὅπως 
στείλῃ ἀρμάδαν κατὰ τοῦ ῥηγὸς τῆς σπανίας, ἔχων αὐτὸν ἐν 

20 κακίᾳ: ἦν γὰρ καὶ γυναικάδελφος αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὖν ἐζήτει 
ἀρμάδα ἐκ τῶν Τουρκῶν, ὅπως κυριεύσωσι καὶ ἐκ τῆς ἧνγε- 
μονίας αὐτοῦ, ὡς οὔκ ἐστιν ἱκανὸς τοῦ πολεμεῖν ἐν θαλάσσῃ, 
τάξας καὶ δωρεὰς μεγάλας καὶ ἔξοδος ὅση ἂν γένηται ἐν 
πάσῃ τῇ ἀρ.... 

1. οὗτος Ὦ. αὐτῶ Ὦ. 38. καστροι Ὦ. 4. ἀκοῦσας Ὦ. 
5. αὐτῆς Ὦ. 6. δέδωκεν Ὃ. 7. οὐκέστιν Ὦ. 9. αἱναῖς Ὦ. 
13. ἀπέθανεν ὮὋ. 15. 2υ:ἐ κτίσας τεγέδα ἐγασζ αὐτὸν Ὦ.. ἐγγράψας 
σεγέζεϊτ νῦν γράψας Ὦ. 17. φράτίας Ὦ. 18---10. ὅπωστίλει Ὁ. 
41. ουκέστιν ἱκανῶς Ὦ. 



[ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΑΘΗΝΩΝ.] 

Ἔσους ζμζ' μηνὶ Ἰουνίου κβ΄ ἡμέρᾳ Κυριακῇ ἐρχόμενος 
Γεώργιος υἱὸς Μιχαὴλ ἱερέως τοῦ Βέβλεβα ἐφ᾽ ἵππου, ἐγκρέ- 
μνισεν αὐτὸν καὶ ἀπέθανεν τῆς ὥρας ἐν τῇ Χαμοστέρνᾳ ὡςεὶ 
σταδίου τόπον. 

Ἔν ἔτει ζἕλς΄ Ἰανοναρίου β' ἦλθεν εἰς τὰς ᾿Αθήνας ὁ κῦρ 5 
Λαυρέντιος ὁ καλὸς ἀρχιερεύς. 

Ἐν ἔτει ζνηΐ μηνὶ Αὐγούστου ἦλθεν εἰς τὰς ᾿Αθήνας ὁ 
καλὸς ἀρχιερεὺς κῦρ Κάλλιεστος. 

Ἐν ἔτει ξογ΄ ἐν μηνὶ ᾿Απριλίου ἦλθεν ὁ μακαρίτης κῦρ 
Σωφρόνιος. 1ο 

Εἰς τοὺς ς πη ἔγινε τὸ θανατικὸν τῆς Σπετζαρέας. 
Εἰς τοὺς ζε' ἔγινε τὸ θανατικὸν τοῦ Τριαντάρη. 
Εἰς τοὺς ζλβ΄ ἔγινε τὸ θανατικὸν τοῦ Ματζάκη. 

Εἰς τοὺς ἔμα΄ ἔγινε τὸ θανατικὸν τοῦ παπᾶ Γιαλούρι. 
Εἰς τοὺς ζμβ΄ ἔγινε τὸ θανατικὸν τοῦ Κουτρούλη Βηλαρᾶ. τς 
Εἰς τοὺς ζἔμγ' ἔγινε θανατικὸν καὶ ἀπέθαναν πολλοί. 
Εἰς τοὺς ζξβ' ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ Καρυδιᾶ ἀπὸ τὴν Πόλιν 

καὶ ἤφερεν τὸ θανατικὸν εἰς τὴν ᾿Αθήνα μηνὶ Δεκεμβρίῳ ιβ' 
καὶ ἐκράτει χρόνους γ καὶ ἀπέθαναν ψυχαὶ «. 

1. Ἰουνίου ἴ.,: ἐκ Αἰάδραεο ἐνιεμπάσυΐ ᾿Ιουνίῳ. . νη 1,: ἐπ Α44λε- 
παόρ σεγίῤεέ ἕνή. Αὐγούστον 1,: ἐξ Αἰλόηαεο εηιοιάσυξέ Αὐγούστῳ. 
9. ᾿Απριλίον τεγῤε : ἀπριλλίου 1. 7. Αἰάεμαδο ἐριοπάσυΐ ᾿Απριλίφ. 
11 (οἰ ἐη))α). ἔγινε 1,: ἐπ Αἐλοεαέο ερπερηαυὲ ἔγεινε. 18. Δεκεμβρίῳ 
“εγέβεξ: δεκεβρίω 1.. 19. ἀπέθαναν :εγίῤεέ: ἀπέθανεν 1.. 
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Οοὰ. 1δ:᾽. | Ἔν ὄτει ζιδ' Αὐγούστου κδ΄ ἄρχισεν τὸ κουντίτο τῆς 
᾿Αθήνας καὶ ἀνηγέρθη ἡ βρύσις τοῦ ᾿Ἐϊξεχώρου, καὶ ἀνε- 
καινισθηὴ ἡ βρύσις τῆς χώρας διὰ συνδρομῆς τοῦ Σκεντὲρ 
σούμπαση τοῦ ᾿Αλημπασιᾶ καὶ διὰ ἐξόδου τοῦ κόσμου ἐςέβη 

6 τὸ νερὸν ᾿Απριλίου κηῦ ἡμέρᾳ. 
Εἰς τοὺς ζνα' ἐπῆραν τὰ παιδία ἀπὸ τὴν ᾿Αθήναν μηνὶ 

᾿Απριλίῳ κβϑ. 
Εἰς τοὺς ζνε' μηνὶ Δεκεμβρίῳ κη΄ ἐπῆραν τὰ παιδία ἀπὸ 

τὴν ᾿Αθήνα. 
9 Ἐς τοὺς ξξα'΄ Ἰουλίου αὐ ἐπῆραν τὰ παιδία ἀπὸ τὴν 

᾿Αθήνα εἰς τοῦ Γιακουμάκη ᾿τὸ σπίτι. 
Εἰς τοὺς ζξε' Ἰουνίον «η΄ ἡμέρᾳ Παρασκευῇ ἐςέβη ὁ 

Σκλάβος εἰς τοῦ Ζώη τὸ ἱσπίτε καὶ ἐπῆρε τὰ παιδία. 
Εἰς τοὺς ζξη ᾿Οκτωβρίου κε΄ ἐξέβη ὁ Σκλάβος εἰς τοῦ 

15 Κυριακοῦ τοῦ Μανοῦ τὸ σπίτι καὶ ἐπῆρε τὰ παιδία. 
Οοά. 1τν Εἰς τοὺς ζοδ΄ Σεπτεμβρίου αϑ ἐπῆραν τὰ παιδία εἰς τοῦ 

Κυριακοῦ τὸ σπίτι. 

Εἰς τοὺς ζἕμς' ᾿Απρελίου ιδ΄ ἡμέρᾳ Πέμπτῃ ἐχάθη ὁ ἥλεος 
ὥρᾳ θι τῆς ἡμέρας ἕως ὥρας ιβ5. 

2 Εἰς τοὺς ἔνβ' ἡμέρᾳ Παρασκενῇ ἐχάθη τὸ φεγγάρι ἀπὸ 
πρώτης ὥρας τῆς νυκτὸς ἕως ὥρας τετάρτης. 

Ἐσγράφη μηνὶ Αὐγούστῳ ς" αχςἕ. 

7. εραέεε ΔΡ. 66 Κεῤ. 7 δεῤῥἑοέλεεας τεπαϊογέας Ζέῤείενεεες 701. 1337 ἡΜΌΡΡΣΝΡ 
ϑΕΟΉΦΗΣ ποία »ιαγρίμαϊς, αῤμα Ζαελαγίαε οἷ Ζένρεκμίλαϊ ἐπε . ὐὐδίονε Ῥγοιλέγε 
σμοΐὲ (Ζίῤείας ΜΦΟΓΟΟΖΧΧῚ 2. νἱ οἱαία, φμανε »ελέ δεπευοῖε ΣΙοΡΡίωηΝΣ 
Βγοοξλαμς ὁχρογίῤεϊζ : ἔτους κὧμδ ἔτους ἱνδικτιῶνος δὲ ηὑρέθη εἰς τὴν ἀγορὰν 

τῆς ᾿Αθίνας πηγὴν βρίσεως ναίας καὶ ἔσκαψαν τὸ νερὸν καὶ ἐποίησαν κοντίτω μὲ 

Κόπον τῆς χώρα:. 3. Σκεντὲρ σούμπαση σεγέῤεί: σκεντὲρ σούμπασι 1,. 
4. ᾿Αλημπασιᾶ :ογίῥεί: ἀλιμπασὰ 1,. 5. ᾿Απριλίου το; ίβεέ: ἀπριλλίου ἴ,. 

κηΐ 1,:ἕ κη ἐπ «Αἰλόρπαδο. 7. ᾿Απριλίῳ τογίβοἑ: ἀπριλλίω 1,. κβεῚ,: 
κβ' ἐπ Αἰλέμαδο. 8. κη΄ 4 κβ' εογγεεΐμηε ἵ,. 1ο. Ἰουλίου :εγἐβεΐ: 

Ἰονυλλίου Ι,. αἾΙ,: πρώτῃ ἐπ Αἰλομαρο. 11 (εἰ 13, 15. τὴ). σπίτι 
σογέβεῖ: σπήτι 1. 12. Ἰουνίου τογἐῤεὝὶ : ἰουννίου 1.,. Παρασκενῇ “ον ἐρεῖ: 
παρασκενὴ 1, 13 (6 15). ἐπῆρε “εγίβεέ: ἐπήρε 1, 16. Σεπτεμβρίον 

σογίῤεὙί : σεπτευρίον .. αἾΙ,: πρώτῃ σεγἐῤεὶ ἐκ Αἐλεπαφο. 18. ᾿Απριλίου 
σεγίῤεί: ἀπριλλίου 1,. 
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᾿Αβαρρῖνος, Νανατίημπι, ροτίυ5 Ῥεϊοροη- 
65] ἃ Βαϊαζείς οἢ 45.1 

᾿Αγαθόπολις, υτὸϑ ἴδε Μεδοιοῖὶ 
. ΒΌΡΓΩΪ558. 17, 210 
᾿Αγχίαλος, υτῦς ΤὨτγαςϊδε 67, 26. Ἶο, 

15, 1. Υ. Ἰωα»νίκιος, 4} 
᾿Αδριανούπολις, υἱἵῦΗος ΤΉΓαςϊδε 12) 5. 

17, 5. 21, 25. 13, 14. 24, 23. 18, 3) 
9, 11. 27, 22. 40, 13- 43» 19..51. Ι, 
4. 61, το. 69, 2. 81, 7. 8412. ΜυτγαῖεΞ 
ἴῃ ἐδ τεϑίἀεϊ 11, 6. ϑεῖϊπιδβ ἢ εᾶσῃ 
ΥΘΏΪ 51, 1. ϑυϊοϊμδηδ6β ἰῃ ὁδὶ νδηϊῖ 
79, 5. 

᾿Αθήσα, Αἴδεπδς (ρεη. ᾿Αθήνας 27, 21. 
8ό, 2. δος. ᾿Αθήνα 85, 18. 8ύ, 9, 11- 
᾿Αθήσαν 86, 6). ἃ Μεδεπιεῖς οερίδς 
18, 1. 427, 20. υἱτίπιῦ ὑΠΠΟΟΡ5 
Ἐτδῦσυβ Ασοίαϊυοϊα ἃ Μεβδβεπιείς 
Οὐοΐδιι5 27, 21. 605 υχος ἢ]16 8 6- 
Το Αβδηῖὶϊς 27, 24. ἃ Μοεβεπιείε 
Ἡδάσίδηοροϊπι ἱσαπϑϊδία 27, 21. οὕτα 
Απϊτιίζα ξεουπαάϊς πυρ 5 οοη)υποίδ 
27, 32. τησίτορο] δα ν. Κάλλιστος, 
ΔΛαυρέντιος, Σωφρόνιος 

Αἴγνκτος Υ. σ᾽ 

Ἰυσίαμη ᾿αρεῖὶ 7, 1Ιο. 8 Μεβδοεπιεῖς 
, ΔΑρία 1τἢν, 26. εὖτπ5 βαϊϊπας 13, 25 
,«Αλαμαννία, σειππαπία 77, 13 
᾿Αλβανῖται, ᾿Αλβανίτων 41, τι. Ἶ0, 14. 
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ΙΙ 

᾿Αλεξάνδρεια 66, 56 
᾿Αλεξανδρεῖς 66, 17 
᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδὼν 68, 33 
᾿Αλημπασιδερταείεςϊυ ηυϊΞ(σούμπασηε) 

Αἰδοπδσιπ 86, 4 
᾿Αλῆς ὈαΞ585 ἃ Βα)αζεία δάνειξυβ 988} 
ΚΪε ταϊβθυβ 49, 2. 8ΔῸ 60 υἱοΐυ εἴ 

, ϑοοίδυ5 40, 17 
Αλῆς, Μοδβειλεῖβ ὑσορμείδε ῬΘΊϑδγΌῖ 

ΘΘΏΕΘΙ, ἀν ἀοτϊποσυπι Ῥεγβδίδα 50, 
11--12 

᾿Αλλατίνης, ΑἸδάϊηος Ξυ]ληῦβ 18, 14 

6, 12. Ρετβαϊδ ες ραϊγδιη Μεδοσηροίος 
εολρὶξ 46, 21. ροβϑῖ Οοπείδηιποροϊη 

ἃ Μεβιοπιείε ςλρίδπι Τταρεσυηῖα 
ἰγαηϑἰδίις 26, 17. ἀρὰ Μεβοπιείεσῃ 
Βοποσὸβ πδηοίι5 26, 25. 6705 ΡῈ]ΟΝτῖ- 
ἴυο εἰ ἀεχίοτιας 27, 1. ὕχοσὸ 
διηΐββα, νυἱάσδιυ ΕἴδτοΣ Αοοίδ᾽ οἶδα 
Ὀχοόὶ ἀυοϊξ 27, 18.(. ἰῃ δάση 

Μεβδοπιεῖίς οσαρίδ 26, 8 
᾿Αμπελίτῶν,.α Μεβειρείς Ὑδοπιδα 

Ῥαΐδϑοὶ πυἰτπηεπῖο ἀδίασ 23, 1Ὸ 
᾿Ανάπλιν, Ναυρϊα Τυτοῖὶβ α Μεμπεῖὶς 

ἀδίυν 82, ό 
᾿Ανατοβλᾶςε ἷἱπ Τυτοοπιδληΐα 64, 42. 

οἷα 6} δαδὰ [ςπιδοίοσα ἀοιχίησθτῃ 
Ῥετχϑβίδς ἰυρτυηῖ εἰ -..Ἰπιΐ 56 ἴῃ ἀϊοὨεσα 
ἄδηϊ ός, 7 

᾿Ανατολὴ, ΑΞἷΑ 40, 6. 63, :, 4. ὅρ, 17. 
Ἴ1, 14. ἢ, 12. 83, 9. 84, τό. 

. Δύσις Υ 
᾿Ανδρέας ν. Παλαιολόγοι 
᾿Ανδρόνικος, τοοῦϑοβυβ ρχορίπαυυς 

ϑγιηθοηΐβ ραϊγίασοδδε 47, 6 
᾿Ανεμάδες, ᾿ᾶτοες Οοπδίλπ ποροἹ! ῥσοὸρς 

, ΒΙΔΟΒΟΣΏΔΒΊΙ, 13 
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᾿Αξία, Ναχοβ ἱπβυΐα αὶ Ομαίγαϊ ἐπε ὩΟΏ 
ἀεναβίδϊδ 80, 21 . 

᾿Αποστόλων ᾿ΑὙίων δοςϊοκία Οοῃεοίδηϊ- 
ὭΟΡΟΙΪΙ ἃ Μεδοιηοῖς (δηηδάϊΐο ρῥαίτὶ- 
δύοῆας ἀδία ῥζὸ δεάς μαίτϊ [5 
19, 8. Ῥοβῖδα ᾿πε υἵυτὰ Ὀδμοβοθηιδ6 
ςοπϑεαυϊιτο ἃ Μεβειηεῖς 19, 8 

ΚΑραβες, ταῦ βεὰ ὑμῦ06}1.5 66, 1. 
νυν. ᾿Αράπηδεςε 

᾿Αραβία 66, τό. 68, τό, 17. 
ΡΙΠΟΙΡΕΒ 77, 19 

Ἀμάπηδαν, Ασαρίας ἱποοῖΐδες 68, 24. 
ν. “Αραβες 

ΚΑργος, υτὸβ Ῥεϊοροῃῃοβδὶ ἃ Μεδομιοῖα 
οδρία 18, 2 

᾿Ασὰν Δημήτριος. Ἐ7υ5 116 υχοῦ Ετδποὶ 
Αοοϊαϊιοϊας ἀυςὶς ΑἸΒΘΏΔτυμΩ 27, 22. 
Ῥοβὶ στροσΐοη 6)}0}3 ΟυΧΟΣΥ Ασηϊτυζὶβ 
17, 23 

᾿Ασὰν Ματθαῖος (ες. ᾿Ασάνην 24, 3), 
Β11ὺ5 ῬΑ], ροποῦ Ευάἀδοιηοηΐβ [οῃδΔη- 
Ὠἶβ 21, 3. υχοτὶϑ Ὠοιηει σι! Ῥαϊδθοϊορὶ 
ἔταῖϊεσ 21, 1ο. ζοσγϊμίδυῃ Μεβοπιοίὶ 
ἰγδάϊτ 21, 11:1. Μεβδεμμοίδῃῃ οοηΐσα 
Μγεξεΐσα ουῃΐθηι βϑαυϊίυνῦ 21, 13. 
Μεβειμοΐθαι ἴῃ Ὀ611}5 Βδαυϊῦ 23, 27. 
οὔπι Μεδειηδία Βοβηίΐδτη ἱηνδαϊς 24, 
9. Αὐδγάδχοσυσα σοη 5: τ ἀθ6 διτίο 

581η153 Αδηὶΐ στρ ] εἰ Ὠοιηοίσί αὶ 
Ῥδδθοϊοσιπι δἀϊμοηοὶ 24, 3. Ροβί 

οἷιιΣ 

τεἀϊϊππ 6 Βοβηΐα ΟὟΪ 24, 24 58. 
Ἀ]Ϊα6 6}1}5 ΤΏΟΙΒ 25, 2 

Ἀσὰν» Παῦλος, Βοοεῖ 1)ειη οι σι! Ῥαϊδθοϊορὶ 
21,1 

Ασπρόκαστρον, ορρίδυμι Μοϊδοναδίδοδῖδο 
50, 18. 51, 4. 8 Βαϊαζεῖα οαρίυτῃ 42, 
3.9 

᾿Ασώματος, εοοϊεβία ΟΟπίδηποροϊἱ 9, 
8. 12,9 

Ατζάμιδες, Ἰαυιϊϑοατί ὕὕκυη! ΟΠαββδηῖς ἃ 
Μεβεπιεῖα οδρῖΐ 32, 5. οἷ. ἀζάπιδες, 
δρυὰ υΤᾶπι 288, 2 

Ατταρα, ἜΡΡΙπαπι Οασγαιιδηΐδα 48, 6 
Αὔγουστος 68, 35 
Αὐλὼν 70, 13 
᾿Αχουμὰτ ὈαΞβας ἃ Βαϊαζεία Ηδάτϊα- 

ὩΟΡΟΪὶ ἰηἰοτίεοϊα5 40, 7, 12, 13 
᾿Αχουμὰτ Ὀ45545 56 ἸοΠ δῖ ἰη Αοργρίο 

τηοῦσδί 756, 14, 15, 17, 18, 215. 6, 8, 
11. 1η514115 Αοδασλδιῖς Τ ΖΟῖ ερῚ5 ἱπίϑυ- 
ἔεοϊυκ γό, 22 

᾿Αχουμὰτ Ἰζελεπῆς, Ῥταείεςίις (τευτερ- 
τάρι)] Δοδυτηδίοτη άββατη [η514115 
οοοάϊι γό, 7 

᾿Αχουμάτης (Δος. ᾿Αχουμάτην 30, 22. 
67, 10), Βα)αζαιϊβ 6]115 4 ραίζα 
Αἰηδϑίδιῃ Ὠδοσθάϊΐο δοοὶρὶϊ 309, 22. ἃ 
Ῥαΐτα Υἱῦοὸ ΤΙΕΡΠΟ ἀομαίῦ 560, 2. 
ΑἸωδλβδίδς 58, 5. Βπιββδα 58, 8... ἃ 
ἔχαῖσε ϑεῖϊης ἀερε!]αῖιν 58, 9 

᾿Αχουμάτης ν. Κιϊίλ 

Βαβυλὼν, δΌ βτηδ616 ἀοτηΐπο Ῥεσβϑαγυση 
οδρία ὅ2, 19 

Βάρνα 84, 8. αὉ Ἡπηρατῖβ ναϑίδῦ 8, 
21 ἴῃ ΔΡΡ. οὔἶί(. ῥσορα δᾶζῃὰ Μυταίθβ 
5 ]ΪΪΔηὺ5 Ὁ Ηρ ΑΙ5 υἱηοΐτυγ 9, 13 
85. 

Βαρσάκιδες (ηδε5), ἴῃὰ Α516 οοῃίτα Βα]4- 
Ζοίδῃι 5.118 Π0Π| 41, 3. τοῦ 6 ]]]οπἱ8 54ἢ 
Κυ!]ο ραγιοΐραβ 48, 17 

Βασίλειος, οοηθοαηρσυίΐϊηοιθ ϑΘγιηθοηὶς 
ῬδιΠδτοῆδα 46, 26 

Βέβλεβας Τεώργιος, ΑἸδοηΐϊοης15 85, 4 
Βενέτικοι, Βενετίκων, ΜΝ εῃοιϊ 4, 16. 5, 2. 

41, 10, 18. 42, 17. 43, 4, 16. 80, 
8--ο, 20. 82, 5, 1ο. Ῥτοσ] πὶ πᾶγα]ς 
δοχγτα οὐπὶ ΟΠ αἰγαῖϊηο Βαυύθαγοϑβα 79, 
4858. 5001} Αηάγοδε ᾿οσῖδα 70, 7, 28. 
Ῥᾶαχ Τυτοογύτῃ οὐτὴ εἷβ 82, 56. Ναὺυ- 
650 εἰ Μομπεοιιραβίδτη Τυγοὶβ ἀδηῖ 
82, 

Βηλαρᾷ ἸΚουτρούλη, Αἰ ΠοηἸΘΏ 515 Ὁδϑί]- 
Ἰοηϊία 85, 15 

Βησσαρίων, ΝιοδδοηπὶΞ Ἐοιηδῖη γυϑηϊῖ 
Ἴ, 17. ΤΑΙ π4]1ὺ5 7, 18 

Βλαχία 57, 18. 67, 3ο. 82,1 
Βουλγαρίας υγῦε5 4 Μυταίε οσαρίδα 5, 16. 

δΔῸ Ηυηρασὶβ ναϑίδηϊυῦ 8, 21 
Βρύα, ἰοοιι5 (οῃδίδῃιϊποροὶ! 50, 20 

Γαλατᾶς, (1) ΞΕ υσθίυτα Οοπείδηςίπορο- 
᾿ἰδηυστ 13, 4. 68, 7. 77, 5. οἱ ἐκ 
τοῦ Ταλάτον Φράγκοι 14, 5. (2) ορρὶ- 
ἄυϊαπ) Αδἰοϊΐδα ἃ Τυτγοὶς σαρίμῃι 
43; 18 

Γαλατινὴ ᾿Αγία, Ἰοοιι5 5βῖνα τηοπαϑίοσίυσα 
ΟΟμπίδ ΕΠ ποροἱϊὶ 13, 7 

Γαρδίκιον, ορρΙἄσ] τὰ ῬΕΙΙΙοιἀϊ5 ἃ Ταῖ- 
οἷ5 οδρίσῃχ 33, 7 

Γεμιστὸς, Οεοτρίυ5 ΡΠΙΠΟΘορἤυ5 (ου- 
βίΔῃ ΠἸ ΠΟΡΟΪἰῃ δὰ σοποϊΐυπι ΕἸοσθηίίδς 
Ῥιοίδοϊαγιβ νεηϊ 6, 13 

Γενημπαγτζία, Ἰοοῦ (ΟΟὨΞΙΔΗΠΠΟΡΟΙ 

54» 
Γευνάδιος͵ ΘΟδοϊασγίας ραίσίατομα 10, 3. 

δὐάϊοαὶ 20, τό. Ῥοκί ἀϊΞοδδϑυπη Θουτα5 
ἴῃ τηοπδοίεγίυση Ῥχοάσοσηὶ σχαοραϊί 
20, 23. ΟὈΪ 20, 25 

Γένουβα, ]ᾶῃυδ.41,1 
Γενο(υ)βίτης, Τδηυθδηβὶβ 3, 1. 13, 18. 

Γενουβήτων 18, τ8 
ἐερέσικον οδηΐογ ἴῃ ἰοιροσα Μεβοιηδίβ 

35, 17 
Γεώργιος, σδηϊοΣ ἴῃ ἴδιροσζα Μεδογθῖς 
58, 17 

Γιαγοὺπ Ὀαϑ55ᾶς, ΔΥο ἰβαίγαρα, 30, τό 
Γιακουμάκης, ΑἸ οηϊοης]5 86, 12 
Ταλαις παπᾶ, ΑἸΒεηϊδηβῖ5 ροβΌ ]εηδ 

5. 14 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ 

Τίδος ν. Παλαιολόγοι 
Τιονοὺζ σὰχ, εχ Ἀεργρίο δὰ [εγεσηΐδμι 

ναϊγδυοῆδληι (οῃεοίδηι ποροΐθοβ νηΐ 
75. 5 

Γιονοὺς (Τιονοῦς, Γιονούζ), ͵Δηἰδβατοσαμι 
ἄυχ 51, 18. Βααξεῖθπι νεθ ΘΟ ἱπίετσ- 
ἔδοϊδθε ἀϊοίϊας 55, 19. ͵υ558 
Ἰπίογίεοϊυβ 61, 19. 569, 4. 67, ἢ 

Γλυκέα νερὰ, ἰοοιι5 ΠΣ; Ἡβεέδμο τα 13, 5 
Γοτθία, Ῥτορε Οἰπηπιοείαπι ΒΟΒΡΟΣΌΠ ἃ 

Μεβειηεῖς οοουραῖδ 33, τό 
Γρηγόριος Μαμμῆ, ραϊτίατομα 7, 12. 

δράϊοαϊ 7, 15 

Δαμασκὸς 96]1πιὶ Ξυῦυαϊδ ός, 18 
Δανιὴλ, πιείτοροὶα ἘΡΒεβὶ 45, 14 
Δάνουβι, ἀαὶ. ποτηΐϊηῖς δυνὶ Ὀβηυθὶὶ 

13. 9. 4υἱ αἰϊίες Δούναβις 8, 1 
Δανὶδ ν. Κομνηνοί 
Διάμπολιξ, δρυὰ Βγσβῃϊίποβ δ αυΐοσεβ 

Δεάβολις, ἴῃ Μαοεάοηία 81,0 
Διδυμότειχον, υτῦϑ ΤὨτγαςϊδε 55, 1 κ᾽ 
Διονύσιος, μαϊσίατο πα (ΟπϑιδὨΠΠΟρΟΪΘο5, 

6 Ῥεϊοροπῆεϑο ογίῃβ 30, Ἴ. Ῥύεσ ἰῃ 
ταοηδλϑίοσίο Μδηρδποζυμι 30, 8. 5806 Γ- 
ἀοβ βὺῦ Μαιοὺ Ευρεηῖοο 30, 8. 
Ῥοβί πγθεαι ολρίλεῃ οδρίίνυς Τυτοογαπι 
380, 12. 8 Κγήϊςσε Ηδάσίδποροὶι 
τεὐδεϊηρίυβ 20, 19. ἸΘΌΟΡΟΙΑ ΡὮ1]}}ρ- 
ῬΟΡοΐΪδοβ 29, 14. 30, 156. ρ6Ὶ Μαγίδηι 
πονεσσ Μεβοπηειὶϊς ραίτίασοπα 
οτεδίυσ 29, 13. οοδηλ Ξγῃούο εἰ 
ῬΟΡυ]ο ἀεπιοπῖσαϊ 5ε ποῦ εβ35ς εἰγούση- 

4 3 

ό:, 24. 63, 123. 4, 11. 821, 30 

Ἑβραῖος, Τπάδευς όρ, 17 
ἜΠΡΟ ΡΓΟΡΕ 5ΕΠῚᾺΕ ΜΆΡΕΠΟΟΙΣ, Μαπδς 

Ῥαϊδδοϊορίπθδε αὶ Μεδοπιεῖς ἀδῖυσ 
11, 15 

Ἑμηρζὲς ψος ἐπ ξωρκοὰν ό2, 12), δΙ΄ας 
Ορυτὰ ἀοπιΐηυ5 Ῥετϑίδς 
6:1, 18. τ ἐξέρυε οἢ Βα)ασζδᾶς 62, 3. 

ὡς βου; ΑΙδςεηὶς 8ό, 2 
τὰ "Ἔπαχτος, Ναυρδοίυς Βαϊ μισεῖς 

80 

Τυτγοῖβ δυρδοίδ 43, 1ό, 18 
᾿Ερδέλης, ἀοτηΐηυς ἴῃ Βοκηΐδ Βυάδιω ἃ 

Θυ]εἰπιδης ἀοπο δοοὶρὶς 74, 29, 30. 
οὐἷτ 82, 31. ε᾽ὰ5 υχοῦς Ῥοβὶ πλοσίεπι 
οοη)υρὶβ ἱπ πιοπιδεϊοσίο Στὰ Μπελι- 
γράδι 84, 1 

Εὐγενικὸς. Μάρκος, τλείτορο!α ἙΡΒεϑὶ 
30, 9. ὀχασοδυς σοΟπςΐ 1 [τα] οὶ (οῦ- 
ΒΔ ΠΠΟΡΟΪὶ οτοδίυσ 6, 27 

Εὐγένιος, Ῥαρα, Τομαπηὶ Ῥαϊδεοϊορὸ Ῥὲε- 
ουμίδπι οἴ πᾶναβ ν ἱίποσο 18 ]1οὸ δὰ 
ΤΟΠΟ τὰ τὶ 

Εῤδαίμων ᾿1ωάννης (τὰς Δαιμονογιάννη), 
500. Μαιιπδεὶ Αϑαηΐβ 22, 3 

Εὔριπος, ἡ, ΟΠ αἸςἰὶβΒ α Μεδοιηδοῖὶς ὩοῺ 
οοουραῖίαγ 18, 4. ἥπω 43ν 4ν 8 

Εὐφράτης, θυτιαε ό3, 8 
Ἔφεσος, υἱ ταϊηοείβ ύ, 27. 30, 9. 

ν. ἐφ ρυν 

Ζιχνῶν, τοεϊτοροϊτία Ῥδςσμοτηΐας μαϊτὶ- 
διοῖα (οηϑίδηςποροΐθοβς δὲ κε, 10 

Ζώης, Αἰ Βεπϊεη51|5 86, 13 

Ἡράκλεια, υεῦς Ῥοπῖὶ 
πβϑλμ αι. πότε δον 

4. ἰποοΐδε 
ἩΓΙΕΣ 17, 22 

Θάσος, ἰπξυΐα ἃ Μεδεινεῖς οδρία 18,1 
Θεόδωροι, υτῦϑ (μεῖβ. Τδιγίοδεν 33, τό 
Θεόδωρος ν. Θεόληγπτος 
Θεόληπτος, ᾿πῖοσ ἰδίοοβ ΠῚ δΔΡ- 

Ρε]Ἰαϊυ5 ἤο, 11. τρογοΡρο οδῆ- 
πἰποσπὰ 67, 1. ῥδίγιδεοδα Ο(ου- 
ἘΆΒΠΒΟΡΟ ΟΕ 67, 1Ἴ. Ἴ0, 11,13, τό, 
41. 71, 5» 

Θεοφανοῦς ἁγίας, πχοεῖβ [,δοηϊς Ξαρίεηις 
τεϊαυῖΐδε 70, 8 

Θεσσαλία, Μυταῖ ΞεὉ] 5, 8 
Θεσσαλονίκη, υτὸς οὐδε. εἰ. 

Μυκταῖος πϊπδίοσ 4,11. δ Απάγουϊοο 
Ῥαδ]δοοΐορο 1,διπὶ5 νεππυς 4, 18 

Θήβα, Τβεῦαε ἃ Μεδιοπιείε σδρίδε 18,1 

21. Ῥδιγδγο δ (οεϑπ πορο »5 70, 
43. Ἶ5, 1. ἴῃ Ογρεῦχι νεηϊ 75, 132. 
η6, 12. ἴ28 αὶ εἰ Ηἰεγοϑοΐγηδ 
γεηὶϊ γό, 232. δῦ Ἰοκππηίςϊο ἐχρυϊξας 
6, 3ο. τευοσί Οουειδη πορο τη 
ΗἼ, 5. ἰίειτια ὑδίγδλσοδδ 77, 7 



Ἰμπρεῖμ, Ὀδεθας ό, 9. 78, 24. ἃ 
Αεργρίππι τηΐεδι5 75, 15. 

{(ῷ 18. Αταρίδε ἀυοες ςυθηλ τ 77, 
ἰη εἱς Αοδυπηδίίς ΡΣ 

ἀρῶν Ὀδξεδα τηοζίει ραγαῖ 76, 6 
ἦπεεα δυ!είπιδηὶς ἱπίοτίεδοϊας 8, 43 

Ἵμερος, ἩπρτοΣ ἰμευϊα α Μεδειηείς 

τὸν ξρδος ̓ Νοταρᾶν 
, ἰσίατοδα 20,1 

εἴτ λ ᾿ἰἰσιαήληι 63, “Δ 19) σὰχ 
ἀοπιίηυ δ. Κυὶς 48, 15. 

εδδδονῖν ἐστ ό2, 25. 63, 4, 18, 
61105 Ομαϊϊατίβ 6 Π]18 

ἤυρξεος όο, το. Οδιοταϑ. 
δε τε ΒαΌγϊοηδ, εἴ τρᾶγὰ 
(αδρίαπι οοουραὶ 62, 19. ϑεἰΐπιεβ 
οὔτ 60 Ὀ6Ϊ]υπ φεῦ 50, 9. 

ἸΙσμαηλῖται, Τυτοὶ ᾽ 27. τό, 8 
᾿Ισούφης, ἀοτηίηιϊις Ῥεξασιπι δι, 21 
ἹΙστανία 18, 11. 79, 8. 84, 19. ο}08 

τὰχ αἰΐατῃ 1ἰΔ]186 ργαδοβίαὶ 78, 14 
Ἰταλία η8, 15. ἃ ἸζἸατηδὶς ναϑίδίυν 43, ό 
᾿Ι“ακεὶμ, ἸὨϊοιγεῖϊ ραϊ ατ δε ταοηδοῆυ, 

Ῥοκῖδθδ τπείσορο 8 Ὀγατηδα ρδίσιδγομα 
ἀεείρτιαίυν 5ό, 15. ἰηπείαϊδε τηείτο- 
ῬΟΙΔς ϑεϊγελυείδς οοηίτα δὰ δύ, 
10, Ῥοδὶ Θχρυϊβίομειη δε γι τίδηὶ 
ἩΡΑμαι Ῥδιπαγομα 5ό, 24. δε νιὼς 
57, 6. τἰοχυτὰ 57, 

᾿Ι“αννίκιος, ΑΔΟΒΐΔΙ: ἘΡΕΟΡΟΙΝΑ ἯΝ 16. 
γο, 40. ραϊίαγοδα 67 

᾿Ιωαννίκιος, ϑοξοροῖεοβ πος η6, 
30. Ῥδίσδσοδα ἰαν 77. 3 

᾿Ιωάννυα, πε Ἐρὶη 67, 18, ἐδ τηοίτο- 
ῬοΪδτα ε͵υ5 ΤὨεοϊερίας 67, 1: 

᾿Ιωάσαφ, Ῥαϊτίατομα 20, 10. 25, 12. 
εχρυϊδυβ 27, 15 

᾿Ιωσὴφ, Ῥδιτδσοδὰ ΕἸοεεπιίδς οὐἱὶ ό, 14 

Ἐαβαζήτης, ῥτίτοας ΤΥα 5ἵ 
γῦδαι οϑ Ἀδοτασνσαμ Ὦ- 
εἰδηϊίηο ᾿Γα 5]δίις 26, 16 

ἘΡΤΝ ὈΟΙΏΔΩυ5 ᾿Αβίδτα ἀεναΞῖαὶ 

77 
κώμον, ὦ Οαἴγυη ἃ ϑοϊϊτης οσσυραῖυν 66, 

Ἐοσὴρ 68, 32. 
αλάβρυτα, υτὺς Ῥεϊοροηπεβί ἃ Ῥαΐδεο- 
παῖ Μεδοιλεῖ ἀαΐυν 20, 14 
ἀτυνρἑῤορ υὐῦϑ ΤὨγσαοίδε 3,11, 81, 

Κώλωτοι, της ΓΟΡΟΪ Δ ΑἸΒεμασιπι 85, 

Κωαβώτίν πτονα 7οαηηίοϊο θεμενοϊυβ 
ὉὯ6 ῥδιγδιζβίοδ δ Υ. ἜἸβορῶ Ἶο, 19. 

ἘΓΤΉΞΕΒΘΙΘ ΓΗΚΟΝΊΟΘΑ 

Κανδηλεσκέρις, ἃ ϑεῖπις οοοἰά τας 64, 7 
Καντακουζηνὴ Μαρία, 411 ΑἸΕχὶϊ ἴπι- 
ἀπέχον ἠλὴ ατοισοτ σόα ὑπηρλή 
ΟρΡῸ πυδὶι 6, 17. ΟΥΪὶ 7, 7 

Καντακουζηνὸς, Ῥτο(οβίγαϊοσ ρβίεσ ὑχοσῖβ 
Ὀλρλλῥην: ἴασὶ! τερὶβ ᾿πρεσηον ἃνυ5 

(δηίδουζεηδε ύ, 18 
Καντακουζηνὸς, ταεδᾶζου, Α]ὰ5 Ρῥτοῖο- 

αἰταϊοσίβ τό, ,ό 
Ἑαραγκιὸζ Ὀα5585 Βα]αζειὶβ 

οοηίτα τοῦθ] δηλ 116 ἐτυθίσα 
δρὶϊ 48, το. ἃ ϑδὴ Κυὶς ἀεοαρίϊαϊας 
491 

Καραμανία 58,1. ἃ Βα͵αζεῖε Π]10 ῬΠΡΙΟ: 
ἄγνος ϑδῃ δὴ μδογοάϊο ἀαίυγ 40, 2. 

[5 611ο ϑυϊεἰπιδηΐὶ ἃ ραΐσζε οοῦ- 
ὁοίίατ Βα, 16. ἱποοίας εὖυ8 τερε! οι ῖς 
ἢ Καὶς ραχιοῖρεβ 48, 16. Υ. 
Καραμανιῶται 

ἙΚαραμανιῶται (Καραμανῖται 40, 8, 18. 
Καραμανλῆδες 409, 13. 50 Ι Ἵ 49. 18. 
ἱποοῖδε Οαδγαιιδηΐδα βϑαϊἰοηεη ἴῃ 
Βα]αζοίετα σοῃοϊβηὶ 41, 5. 581 Καὶε 
με φτῳ 49, 18. Αοδτροΐοιῃ βεαυθπηίυγ 
8 

Καρατίιᾶ Ὀα5545 Ὀορίεγθοριβ ΑπδίοἹδα 
ἴῃ Ρυρῃα  αγηδε οοοίῸΓ 0, 15 

Καραχεμίζι, ορρίάππι Ῥεγβίουμι ἃ 56  1πι6 
οδρίιω, 63, 7 

Καρυδιᾶ, Θἰΐυ5 ΑἸ Θοηϊς9 85, 17 
Κωτάμωνη (δα ό;, 20 ἐπὶ, 
Καστάμωνη (ἀδί. Καστάμωνῃ 18. 8 

δος. Καστάμωνην 18, 12. 40, 3), τὸς 
Ῥαραροπίδα ἃ ΚΙΞΙῚ Αοδυπιᾶῖς Με- 
Βοσμοῖὶ ἰγβαϊτζυῦ 18, 12. 84 Βαϊ]αζεῖε 
81|1ὁ Μεβειιοῖὶ ἀαΐυγ 40, 3 

Καταλοῦζος, ἀοιιίπυ ΑΕηΐ, Ῥϑίεσ 
υχοτὶβ Ὠειοιτ! Ῥαϊδοοϊορὶ ἀδβϑροῖδαε 
Ῥεϊοροηπαβὶ 7, 8 

ἹΚαφᾶς, Τμοοάοβία υἱὧῦϑ8 ἴῃ ΟΠοζβοηθϑο 
Ἰδυγίοδ 34, 25. ἃ [δηυεηβῖθυβ Ρο8- 
βοββϑῖη Μοβοιηδίοβ Ἵδρὶϊ 18, 19. 33, 
15. ἰποοῖδα εἷὰ5 (Οομῃβίδητορο  ῃ 
ὐδηδηβοὶ 18, 10. 8 Βα)αζεῖα 8]10 
Μεβοιιοῖ ἀδίυγ 40, 5. [ιδοσϑᾶϊο 
ϑυ]εϊηδηὶ ἀδίυτ΄ 50, 7 

Κελλὶν (φεη. Κελλίου 51, 4. ἀδί. Κελλὶ 
80, 18), ορρίδυμῃμῃ Μοϊδοναδϊδοβίδε ἃ 
Βα͵]δζεῖα οσδρίυπι 42, 3,0 

Κελλί(ον) 560, 18. 51, 4 
Κέρκυρα, ἰῃηϑυῖϊα ΑἸ αποσαὰ τεξιρίυπι 

70, 10. ν. Κορυφούς 
Κήνογλης, ἀὺχ ἃ 8ε]ϊπης οοοἰά τ 59, 3 
Κιαμάλης, φῬταείεοιυς πδνὶ Τυτοίοδα 43, 

᾿ 4, 8. [Δ] απ ναϑίδί 43, 6 
Κιζὴἣλ, Δοδυχηαίοα (αϑιδιηοηδη εἰ 

ϑίῃορεσῃ Μοβοπιῖὶ ἱγαάϊὶ 18, 12. δᾶ 
ὕϑυμ Ομαββάπεπι δΠιρὶς 18, τό 

Ἑόκας, ΙοΔβαρἢ Ραϊτίδσοδα. Ο(οπείδηίϊ- 
ὭΟΡΟΪΘΟΒ 10, 11 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ οἱ 

ἙΚομνηνοὶ (ρει. Ἰζομνηνέων 15, 16) : 
Δαυὶδ, ἱτηροταῖοσς ΤΊαρεζυῃτ5 25, 14. 
σοΥ οἵ 0 6}115 τό, 232. δ] απ 
Θμοηοῖ ἄαγα ὑσοροηῖϊ 25, 19. 

δᾶ οἰοίζίαε Μαεοδοηλοῖῖα ἀδίοσ 27, 7- 
6͵15 6114 Ομδίυη υχοῦ ἴὕὔξυη Ομαββδηὶς 
45, 1. ὅο, 6. δυχίϊϊυτη ἃ ρόπΈσο 
{πιβῖσα Ἵχβροοίαὶϊ 25, 22. Μοδετιηδῖὶ 
οἶδνεβ υγθΐ5 σταῖς 26, 4. ροβί υὐῦδπι 
ολρίδπι οὔτ τηδρπδῖρας (οηβίδης ηο- 
ῬΟΪΐπ ἰτγαῃβίδσιυῦ 26, 13. εἰ Ἰοοὶ 
ῬΓΙῸΟΡΟ ϑεῖταβ Ὠυἰηδηΐο δϑϑὶσηδηίυν 
27, 5. ἴῃ πάσηι Μοδαπιθάδηδιῃ ΠΟῊ 
ΠΟΘΙ ΟΣ 27, 10. ᾿υ85ὺὰ Μεδοιηϑίῖβ 
Οὐσία 27, 13. ν. Χατούν. Ἰωάννης 
ἱτηρογαῖοσ Βγζδηιίηιβ 78, ,3ϑ3ϑ 

Ἑόντος, [τη  ἰατὶ5 Μδηυο] 5 611 Τοτηδα 
Ῥαϊδθοϊοσὶ 23, 4 

Κόρινθος ἃ Μαίϊδιαοο Αβϑαὴς Μοδοιχηοίὶ 
ἰδ ΣΤ 21, 11. ΟΡρίἀαϊυπι ἀϊοία 21, 
11 

Ἑορυφοὺς (ῃοτι. Κορυφοὶ), Οοτογγδῖι 
Ομδίγαϊίηες Βαγθαγοβθα ἀδναβίαιϊ 80, 
15 

Ἑορωναῖοι, ἱηοοἶδε (ογοηδεα, ἰῃ Ῥεϊορου- 
Ὧ6530, Βα]αΖοιὶ συ Ὀπβ5ὶ 44, 24 

Κοσινί(ἠ)τζου, τηοῃαβίοτίυτο ἰὰ Μδοο- 
ἀοηίΐα 31, 14. 47, τό 

Κοτυάειόν, υτὸϑ Ῥηχγρίας 48, 18 
Κουκουνάρας λοετρὸν, (ΟπΞΙ ΔΙ ΠΟΡΟΙΪὶ 

4“ἃ23 
Κουλῆς σὰχ, Ροτϑα, του ]]ΠἸομ τ δά νογξιιβ 
Βα)αζείεω ραταῖ 48, 15. ἃ (δγδιηδηΐδο 
ἴῃ 0115 νἱ ποῖ 49, 19. Δ} 5βασγοσυτα 
ΒΟΟΙΠ5 50, ἐ ᾿ 

ὠνσταντῖνος, 7οτογηΐδα 
Βεθονοὶ 5 ἴῃ αἰεοίομς ρῥδ δυο ῃϊοα 
γο, 18, 221 

Ἑοουρκοὺτ (Κουρκούτης 53, 8), Ἰζελεπῆς 
Β]1ὰ5 Βα αζειϊβ 39, 13. 50] 1805 30, 
18. ἃ ΡῈ Μαρηοβιαπιὶ τηΐβϑιις 20, 
10. Μαρῃεϑῖδ. (οηϑίδηιποροϊΐη το- 
νοΓ ΤΌΣ κ3, 8. Σ 
53, 10 55. ἃ ἔγδῖσε Θ6] πὲ ἀο ρα] 
εἰ ἱπίοσίεοϊαβ 58, 2 

Κουτρούλης ν. Βηλαρᾶ 
Κυκλάδες ἰηϑυΐας ἃ (ἰβαϊγαϊΐπε Βδῖ- 

Ὀάαγοβθα ἀοναβδίδηϊυσ 80, 30 
Κυνηγοῦ, ροτία (ὐοηβίδηςΙΠΟΡΟΪθοβ 14, 4 
Κύπρος, ἰηδυα 75, 13. 76, 22 
Κυριακὸς ν. Μανός 
Κυρίτζης ἀοταίηυ ΗδατΔΏΟΡΟΙΣ 30, 14. 

ἴὰπ|πὶ ρδίγδυσματη Ὠοηγϑ ἃ 
οαρίἱνἱϊαῖς οχϊπηῖς 47, 18 

ἙΚωνσταντιγούπολις Δό, 14. 68, 18. 81, 
8. ἃ Μεβοιηδία οὔβεββϑα 12, 17---ἴ4, 
25. οσδρία οἱ ἀοναβίαία 14, 26 55. 6}08 
ἐχρυρηδίοποιι ρῥγαράϊοδὶ ῥδίσδσομα 
Οτεροσίυ5 Μαιώπια 7, 26. ροβὶ δᾶπι 
οαρίδῃ υἱσὶ εἰ ἐδιλίμδα ἰῃ δᾷπι ἰΓΔ}5- 

ἔτυκίγα Ρεῦς ᾿ 

τίδηίυν Θεϊγιηδτία, Ηογδοῖθα τ, 22. 
Ὁτεοιίδάς, Ῥαδηϊάο 17, 22. Αδῶο 17, 
416. Αἰδεοηϊς, ΤΏΘΡΙ5, Ὑϊαοο, ϑδιηο- 
ἰἄγαοα 18, 1. Ατρὸ 1:8, 2. ἴξιλῃο, 
τῶρτο 18, 3. Μ.ΠΊεης 18, 9. 1ῃ- 
οομάϊυτπι ἰπ 68 ὅ4, 15. ἴδῖτδα τροῖυδ 
ἴῃ οἃ 47, 16. 48, 11. γν. Πόλις 

[Αάξαρο5] ϑοιρίαος οὔβδαῖθσβ, Ἂοῦυχ 
Ἡδεΐδηδς Ῥαϊδεοϊορσὶ 221, 13 

τ ἀὐϑδυὼ τοοίσοροϊία Αἰδοπατυση 85, 

Λέοντος σοφοῦ, ἱταροτγαίοσί Βυσδαηςπὶ 
Ὡχοχῖβ ΤὨΘΟΡδηι5 τοϊαυΐας γο, 8 

Λῆῇμνος ἴη5υ]4 ἃ Μεδεοιηοία οαρίδ τῷ, ἢ 
[Αουδοβῖκος] οτα}ε5 ΗἩυηρατίας ἴῃ ο 

σομίχα ϑυϊοϊτηδηση νἱοῖὰ5 οἱ πδοδίτι5 

4, 17 
Λουμπαρδία, Τιοτιθατάϊα, ῥαϊτία υχοτὶβ 

]ομαηηὶβ Ῥαϊδεοϊορὶ 4, 3 
Λουρδᾶς Ἰ,ιαυτοεάδηυβ φῬγδοίθοϊυβ οἶδβϑὶ 

Ψεποίοσυπι ἰῃ Ὀ611ο Τυζοῖοο 43» 3ν 7, 

14 

Μαγγάνων μονὴ (οῃδίΔη(ΠΟΡΟΙΪΪ 30, 8 
Μαγκαφᾶς, ἰαταὶ ἰατὶ5 Μαπαεὶῖς Ῥαϊδεο- 

Ἰορτ" 25,4 τ τ μον ροοτος 
ἹΜαγνησία, υτἵβ ΑΞδ6 τηϊηοσῖς 53, 9. 

58,2. 84, 14. ΤΖΟΠ65 ἴῃ 68 τορῃδὶ 
39, 9. ἃ ϑεϊίτης Π]1ο ϑυ]εἰπηδηΐ ἀδίογ 

, 106. ἃ Μυίαρῃα ἢ]1ο ϑυ] εἰ πηδη 5 
οδρία 83, 14. Μυβίδρβα δχ δᾶ ὄχρυΐβξο, 
Μεβοπηοῖὶ Π]1ο ϑυϊεϊμηδηβδ ἃ ῬΔδίσε 
ἄἀαίυγ 83, 13 

ὍΜαλαχίας, τὴοπδοῦυβ ἐδινώνον μὲ 1, 5 
Μάμαλης, Τυτοῦβ ΡΥΏΘΘΡδ τό, 21 
Μανασσῆς, ϑειτατύτη τροίγοροϊα κό, 6. 

ν. Μάξιμος ΙΝ. 
Μανὸς Κυριακὸς, Αἰδεοηπίοη 515 86, 16 
Μανουὴλ ν. Παλαιολόγοι 
Μάξιμος 111. ραϊτίατοῆα (οηδβίδηιηο- 

ἰδοβ 33, 2. 35, 16. ΟΝΪΐ 45, 9 
μος ΙΝ. δηΐοα Μδηβεθόα ΘΟΙΥΆΓΌΤΩ 

ΓΠΠΜΟΕΝ Οοπδίδηςποροΐθος κό, ό. 
56, 1ἱ 

Μάρκος ν. Ἐγενικός 
Μάρκος Ἐξυλοκαράβης, Ῥαϊγτίατοδα (ου- 

βίδῃτοροΐθοβ 28, 7. ὀρ ϑοορυβ ΑςὮτὶ- 
ἀϊς αἰ εἴ του 20, 4 

Μάρω ἱἰ.«. Μαρία, ἢονετοα Μεβοιηοίὶς 
22, 22. οἰοοομομημ ᾿ὨΟΏΥΚ11 ρδίσὶ- 
ΔΙΟΪδΔ6 ῥϑαὶ 20, 15 

Ματζάκη, ρεϑι] δ πεα ΑΒ οηΐβ 85, 13 
ΜΝατζάριδες, Μαργατὶ, ΗἩ υηρατὶ δ τγτηΐυπη 

οσουρδηῖΐ 73, 15. δογυχῃ ἰπρογί τη ἃ 
ϑυϊοιτηδης Ἐγχάοὶ! ἀδίαν 74, 34 

Μαύρη θάλασσα, Ῥοηίΐυς Εὐχίπι5 20, 22. 
53) 4 
μα 8, 2, 11. Θοϊϊπιὶ 56 ἰτδάϊι 

, 29 



Ο2 ἘΓΤΗΕΒΙΘ ΟΗΚΟΝΊΙΟΑ 

Μαχουμοὺτ ὕΔ55845, ὩδρΟΒ Ϊαρατὶβ, ἴῃ 
ϑοιθία 26, 10. Ἔν ρ αν τὰς ἃ ςδὐάς 
Βειηείτὶ Ῥαϊδοοϊορὶ ἱπιρεαϊι 24, 18. 
ἃ Μεβειηεῖς ἰηϊεσίοδοϊαβ 21, 26. ε6}.8 
ἰπουϊαπι Ὀεηεδοϊοητίας (οηβίδηςίηο- 
ΡΟΙΪ: 64, τό 

Μαχουμούτης (Δος. Μαχουμάτη 59, 2) 
8}1089 Βα)αζειϊὶς ἃ ραίσε (δβίδιμοῃμδιῃ 
δοοὶϊρὶϊ 40, 2 

Μεεμέτης ν. ᾿Ογουρλοῦ 
Μεεμέτης ῬΟΡΛΕΙΣ ῬΟΙΒΑΣΌΙΙ 50, 13 
Μεεμέτης, 5υϊΐδηιβ Δ] 05 Βα͵)αΖοῖῖς ἃ 

Ραῖγε Οδρῆδε ἀοηῃδίυσ 40, 5 
Μεεμέτμπεης, ΑὐαϊτυϊχὶΞ Δ]υ5 26, 3. 

᾿ἴδτοβ γάθοοβ Αταῦῖος νοττῖ 26, «ὁ 
Μεθώνη, ορρίάππ) Ῥεϊοροπησβὶ, ἃ Βα͵α- 

Ζοία οδρίυτ 43, 22. 44) 28 
Μεκὲς, Μεκὲ 40, 20. 86] 1π|ὶ ἰτδάϊτος 

66, 1 
Μεσὶκ ΟΒΗΡ Μεδοπιειὶϊβ οχογοϊϊυυσα 

ἄυχ, ἘΠποάυπι οὐείἀοὶ 3,4, 26 
Μεσήμβρια (Μεσέμβρια 83, 10) υτὸϑβ 

ΤὨγαοῖδα ἃ Μεπειηεία οἂρία 17, 21. 
ἰησεκαίϊο Ὀεπεδοεηιίας ϑυ]εἰ πη 8 δά- 
Ὦχα 83, 20 

Μεχεμὸν νεῖ] Μεεμὲτν, Μεεμέτης (8, 7, 
11, 14. ρεη. Μεχεμὲτ 11, 9 ἰπ 
ΤΩΔΙρΊη6. Μεεμὸτ 42, 7. δος. Μεεμέτην 
11, 4. 45. 8. ὅύο, 1]. Μεεμὲτ 8, 3. 
δ] 105 Μυγαίΐ5, οὐπὶ Μαρπηοβίας τυοσἃ- 
ἴυγ, 51] 14ηὺ8 ἃ ρῥαΐτα οτοδίυσ 8, 4. 
οἷυ5 Ἰυνεηίυ8 8, 7. Μαρπεβίδτη ἃ 
Ραῖσζε τεϊεραίϊυσ 11, 4. μΡοβί ᾿ 
τηοσίδιῃ σαρηιπὶ τοϑάϑυηϊ Σἱ, 8, 14. 
Νεοοσδβίσπιμη σοπαϊϊ 11, 19. (ου- 
βίδης πο ρο 15 ΔΌῸ 6δο οὔβεϑβᾶ 12, 17 55. 
οδρία εἱ ἀεναςίδίδ 14, 26. ἴ οοὔ- 
βισιστς πεῖ Νοοσδϑίτὶ Η δα δηορο]ίη 
Ῥτοβοϊβοϊυῦ 12, 56. δάγνεσϑσιβ (ου- 
δίδη τ ποροΪϊ ἐσ Ηδαάσδποροὶ! ορτα- 
ἀϊῖαν 12, 16. ροβῖὶ (οῃβίδῃηιπορο τη 
ςδρίδιω Ηδα δπορο!η ρτεοδοϊβοϊυΓ 
17, Ἴ. Οὐπβίδηποροϊη γνοϑηϊὶ οἱ 
Ραϊαϊΐσῃιηι δεάἀϊβοδλὶ 17, 25. οδρὶϊΐ 
Αδηὰμ 17, 26. Αἰδομδᾶς, ΤΒοθΑς, 
ὙΒαβαηι, ϑδιβοϊγδοδμι 18,1. ΑΥρῸΒ 
18, 12. Ἰδηῆυμ, [τυ 18, 3. 
Μγε]εηθη, Ῥμοοδθαη 18, 9. ε}5 
ἰηϊεσϊοουϊο ἴῃ Ῥασχηπιηδοδγίϑῖο οὐχ 
Οδοηδάϊο ραϊσίσομα ἀε πᾶς (γΞιϊα- 
ὨΟΙΓΌΪΩ 19, 22. 6)15 Ἔχρεαϊιϊο ἴῃ 
ῬεϊοροῃῃἜϑυσ 20, 9, 15. 27. βεουηάδ 
ἐχρϑαϊίο ἰῃ Ῥεϊοροῃῃθϑι 21, 0. 
8]᾽Ίαὰ ετηείτὶϊ Ῥδδεοϊορὶ πυρίὶ5 
ἀυςϊ 21, 19. ϑβοσούσα οὐπὶ ἰδτηϊ- 
᾿ἰαῖδυ5 Ηδανδηοροϊίη ἰγδηϑίεστί 21, 
44. Βοκηΐδτῃ οσσυραῖ, οτγα] πὶ οσοϊάϊί 
εἴ υχογοχὰ α)1.55 ῬΑΪδεθοϊορίματη (ου- 
βίδητπορο]ϊη ἰσαηϑίεσί 22, 6. δά νειβαβ 
Βοκηίΐδηι ταδὶ 24, 9. 6 Βοκβηΐᾷ 

τουτί ν 24.14.- ᾿ειηείστίυπ) ῬαΪδοο- 
Ἰοσύχι οοοἰάετε νυ]ῖ, δεὰ α Μεδβειηεῖς 
Ῥαββα ἱτηρθάϊ τ, 24, 11. Ηαάτίδηο- 
ῬοΪΐῃ νϑηϊὶ εἰ Πεπιείσιο Ῥαϊδθοϊορὸ 
νεοηΐδὰ ἀδὶ 25, 2. ἰῃ Τιδρεζυηίδ 
Ῥοιρὶς 25, 132. δάνοιξιβ ὕὕξυη (μα8- 
δδῆδη Ὀ6]]υτ σετῖξ 27, 12. ᾿ἰργοσυσα 
(Πεοϊορίοοσυμλ Οταδοογιπι κιυάἀΐϊο ἰῃ- 
οὐμδὶξ 36, 6. α͵}08 οοῃουϊαϊῖίο οὐπὶ 
οδηϊογίρυϑ 38, 3. ΤΙΔ (ὰ οοοῦ 
50, 22. Ορυτ] Μεδβειλοιὶ δ]. ὕπυη 

᾿ιαβϑδηΐϊς διαοοάϊΐυη ἀδὶ ὅο, 17. 
ΤΟΣ ΟΣ 20, 5, 11 

Μεχεμὲτ ὑὕαβδ45, ἀὰπχ οχοχοϊϊυς ϑυ]εὶ- 
τηδηὶϊς 81, 10 

Μεχεμέτης Ξυϊϊαηυ5 Βα͵αζει9 ΕῸ]υίηϊς 
Ῥαΐεν Μυγαιβ 2, 22 

Μεχεμέτης 5υϊΐδηυς Ὧ]10ὺ5 ϑυϊεϊγηδηῖς 
Μαρπαϑίδτη ἃ ραῖγαε βδεσεῦϊο δοείρὶϊ 
83, 12. ΤΩΟΤΙΌΣ 84, 13 

Μήδεια, υτῦς Ῥοπίϊοα (ν. ΗἰἶΞι. ῬοΪΐῖ. 
εἀ. Βοπμῃ. 24, 6) 17, 19. ἃ Μεβεπιεῖς 
ςἂρία 17, 20 

Μισίρι, Αεργρίυβ 65, 21. ρσεη. Μισιρίου 
Ἴ5. 4. ἀκΔι. Μισίρι 66, 21ο. 785, 15, 
19. 76, 23. δος. Μισίρι ὅπ, 13. 6ό, 
2]. Μισ 7, 18. ἃ ϑεϊϊηης ἀς- 
ὈΔΙδίυγ ὅς, 1. 5δεάϊιίο Αοδυπιδίῖς 
Ὀάαβ586 75, 14 

Μολδοβλαχία 57, 1Ἴ. ἃ Βα͵αζεία ἰηνε- 
ἀϊίυν 42, 2. ϑυ]οἰμδη 5 δῖ ἱηνδαϊι 
81, 11. ν. Μπογδανία 

Μόλυβος, ορρίἀιϊυλ [,6οϊ], μδιτίδ 
ΟΒδιασγαιί ηἰς Βαυραγοδββδα 78, 7 

Μονοβασία, ΜΜοπειηαΚ5.8 ἰη Ρεὶ 
Τυτοῖβ ἃ νομειὶ ἀδίυν 82, 6 

Μόσκοβος αὐθέντης, ἀοτηΐπιι5 Ευξπῖαο, 
Τοβδῆμαβ οουΐυχ Ῥαδϊδεοϊορίηδε Ζοξβ 
22, 14 

Μουράτης, ΞυϊίδηυΞ 4103 Μεβεπιοῖίς 
1, 232. Βγυδβδδη δάνεξυβ ἔχασε 
Μυιδρῃίδπι Ῥχοβοϊϑοϊςυσ εἰ οὕπ 
οοοϊάϊξ 3, 11. (Οομείδηξμοροϊη 
(τυδῖτα οὐβίἀες 3, 17. Ηδασίδποροίῖ! 
τηοσαῖυσ 4, 1ο. Τβοββαϊοηΐοδηι ἰηνα- 
ἄεχε νυ]Ἱῖ 4, 11. δάνεσξυς Τ᾽ βοβϑϑβδϊουὶ- 
οδπ Ῥχορτθαϊυγ 5, 8. δράϊοαδι εἰ 6110 
Μεδοιλοῖ τερηῦὴ ἀαὶ 8,2. Μαρτιδοῖδς 
Ῥεϊναϊυς νἱνὶὶ 8, 6. οὔτι Μαρτιοὶδο 
τροσγαῖοσ, ἃ Ὀυϊπαδίθυ5 ῥχὸ ἱπιροείεα 
8}1} δὰ Ὀ6]]υὶ ΗἩυηρατίουπι ἀρρεϊϊδῖυτ 
8, 24. ϑουίαγίυτῃμ νϑηϊὶ εἰ (οῃείδῃ- 
ΕἰποροΪ ἢ ἱπρτοάϊυς 9, 6. γρτορε 
Μαζθδα ρτϊποὶρίο ἂδῦῷ ἩΗσυπηραειὶς 
νἱηοίυγ 9, 123. Ηυυρατος εἤθροετα 
γΟΪΘῺ9 ἃ 18}1551|5 ἹροαἼ 1Ο, 13. 
Ῥοβδ Ρ αγηδς σερηυτω τὰ 
“δυμλῖ, Μεδειηεῖς Μασηεκίδῃι τεϊεραῖο 
11) 5. ταοχίτυν οἱ ΒΓ5586 ΘΕΡΟΪΙΌΣ ΙΣ, 
6. ε)υβ χος Μααχα Ραϊδεοϊορί δ 22, 22 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ 

Μουράτης ν. Χάς 
Μουσῆς Τζελεπῆς, 6115 Μοδοτηοιὶς 611] 

Βα]αζεῖὶ5 ΕἸ] ολἱ πὲς δάνετϑυβ Μδηυεΐθη) 
Ῥαΐϊδοοὶ ὈδΙυτα ζευθβ ἃ ρῥδῖσα 
ἰηϊογβοϊίυγ Σ, 8 58. 

Μουσταφίας ν. Μουσταφᾶς 
Μουσταφᾶ: νεὶ Μουσταφίας, Πἰΐυς Μεδο- 

τηοῖῖβ, ἰγαῖοσ βυ]δηὶ Μυγαί5 2, 14. 
ἀοταΐπιις Βευβθαθ 3, 10. ἃ ἔταϊσε 
ἀεῦε]]αίυ5 εἰ οοςίδιι5 3, 11 

Μουσταφᾶ Ὀδ585845 ρτχϑείδεοϊυβ οἱδϑβϑοὶ 
Τυχοογι οὐ Ψεπεῖ 5 ὈΔ]]υτὰ σοτὶϊ 
42. 16. διοβίβαϊγσαρα δὶ εἰ τοουϊυγ 
42, 27 

Μουσταφᾶ Ὀλ5845 5ιῦὺ Βα)αζεῖς 5υ]ΐδῃο 
δι 15. ἃ ϑε]ϊπηα ἰη(ογίεοϊῃ5. 59, 1. 
ἤν 

Μοισταρᾶ Ὀ45883 ΟΟΠ)υΧ βοσοῦ5 σε  ἐπὶβ 
7. 

Μουσταφᾶ (,ος. Μουσταφᾶν 83, 14) 
δ ϊϊδηυ5, Π]ἰὰ5 Θυ ]εἰτηδηβ ἐχροά! Ποἢ15 
ἰη Ῥευϑίδση ρϑυίίοερβ 82, 9. Μαρτιθ- 
βἰδιη ἡξος ̓ σῤνάτῃ Ρδῖεσ Ἴχρεξ εἴ εἱ 
Ατηδϑβίδῃι πδογθάϊο σοηοδάϊϊ 83, 14 

Μπαγιαΐιτ, 6]1088 ϑυϊεϊτηδηΐϊς, Οδγα- 
τοδηΐϊδηὶ ἃ ὩΣ διδεγθάϊο σοῃοθβϑϑιῃ 
ἰδηεί 832, 1 

Μπαγιαζίτης (Μπαγιαζὶτ 48, 33. σεῃ. 
Μπαγιαζὶτ 48, ,.. Μπαγιαζὴτ 30, 6. 
Μπκαγιαζίτον 67, 1]. ἃος. Μπαγια- 
ζίτην ό,, ,. Μπαγιαζὶτ 41, 4), 39. 
Ἴ, 6. 13. 49, 2. 51, 11. 521, 156. 56, 
46. 5υϊίδηυ, δ]υ5 Μεδαιγοί 30, 6. 
Αἰιδϑῖδα τηογϑῖυγ 39, 7, 9. ρδοίδους 
ό:, 22. 6}8 τερτιυτι 20, 6 55. 48, 3 55. 
6)8 8111 30, 2055. δάνεχξι ἐγαίγεῃ), 
Ζειλοῖ ΤΖεϊδρὶα ἀρυὰ Μαρτιοβίδτη 

ὈεΙυπι σεῦϊ 40, 13. ἰῃ Μοὶάοναϊα- 
οἰίδι ταὶ 412, 2. Κα οη εἰ 
᾿Αβρτοοδλσίσου ἰῃ Μοϊ ον δομίβ σδρὶς 
εἰ ἱποοΐας (Ομ δίδ ποροϊη ἰγϑῃ5- 
ετὶ 42,3. ΑἸἹΡδηΐδηι ἱηνδαϊι 42, 11. 
οὔτι αμεῖί Ὀε τὶ σεῖϊ 42, 25. 
Μείδοῃεπι οσουραῖ 43, 21. Δὐίδτ 6 
ἸΩ ΠΥ 45. 4. 40, 22. οὕ 9848 Καὶς 
ὈΔΙ]υτι ρεῦϊ 49, 2. τερῶυτα Δ]1ο ΑΟἢ- 
τηαῖὶ νἱνῃβ σοῃποθαϊξ 60, 2. οοπίσα 
δ] υτι ϑεϊϊηδι Ὀ6]] πὶ σοὶ ΘΙ, 4. 
Οοπβίδηπορο ἢ σεηϊ 52, 16. Ῥ͵Ὸ 
δΙϊο Θεοῖς δὐάϊοατε οοριυγ 45, 8. 
᾿ϊαγταοίεϊςὮϊ του 55, 15. ε͵υ5 
εἐδάδνεος (ουῃβίδπποροϊη ἰγδηϑίοσιυσ 
5, 17. 6]85 ποι αἴυπι Ὀδηεβοθητδε 
4. 17. ν. Παγιαζήτης 

ὍῬΜπαϊμποῦρτι, οαϑίσυτα Ῥεχξίουμι, ἃ 956- 
'τὴς οδρίυμ 63, 7 

Μπαρὰκ (ρεη. Μπαράκη), Ῥταείεοϊυ 
οἰαβεὶ Τυγοίοας 43, 3, 5, ἴθ, [4 

Μπεζεστένιν, Ἰοςυς (οηπίδηιϊίποροί! 64, 
17 
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Μπελιγράδι, Βεϊογσταάυτη, α Μεδεοιρεῖεα 
{ταπίγα οὐϑεβϑυσῃ 33. 13. ἃ 0] εἰ πηδῃ 6 
᾿βα νου όρ, 32. τοὶ] αυ8ς 5ᾶογαα ἴῃ 60 
ἤΟ, ῃ 

Μαελιγρᾶδι ν. Στά 
Μπέογλης, Τυτοὺξ 81, 12 
Μπογδανία, Μοϊ]ἀοναϊδοϊιία 81, τ6. 82, 

1. ν. Μολδοβλαχία 
Μπόγδανοι ἀοτηϊπιη εἰβ ἃ ϑυϊεϊπηδης 

ἀαίυπι ἱηἰεγποϊιηί 82, ἴὸ 
Μπόγδανος, ἀοπκίηι Μοϊἀοναϊλοπίδα 

δὴ, τι. δάνετϑυβ Μοβδειρείθῃ Ὀ6]] τ 
δεῖὶϊ 41, 5. ἃ Βα͵αζεῖς ἀεὈε]]αἴυγ 42, 
ἡ. 6 ἄοπιο α͵υ5 νοονοάδϑ ἱπ Μοϊάο- 
ν᾽ δοῃΐα ἃ ϑυϊεϊσηδης ογεδίασ 81, 29 

Μπόσνα, Βοβηΐα 24, 9, 14. 24- ε}05 
οΥα 165 σου] υχ Ῥαϊδδοοϊορίμπδες ἄ]ϊας 
Τδοιίδς 22, 16. α Μεδοιηείε στ 
Αϑδηθ ἱῃνδάϊτισ 24, 9 

ῬΜποτοῦνι (σεη. Μπουτουνίου), ν. Ποτοῦνι 
Ἀντιλήνη, 1,650058 ἰηδιιΐα 78, 7. ἃ Μεδο- 

ταεῖε σαρίδᾶ 18, 9. νἱτί εἴ ἰδτηΐῆδε ἐχ δᾶ 
Ο(οπβίδη!ποροϊη ἰγδηβίοπιησ 18, ΣΙ 

Ναύπακτοε ν. "Ἔπαχτος 
Νεόκαστρον, ρτορε ρδβάγυ (οπβίδηπο- 

ΡΟΪΘΟΒ ΣΙ, 19 
Νήφων,͵, μαϊπδγοια, Ῥεϊοροῃηδβὶυβ ἃ 

τηδῖσγε, ΑἸ δηυβ ὁ Ραΐσε 45, 22. 46,1. 
ΤΑΟΏΔΟΒυ5 εἴ 5Δοογάοβ ἰῃ Ῥαδηιοοζαίοσζε 
τοοηδβίειο Μοηῖϊβ ϑαποῖὶ 46, 1. 
τοοίσορο α Ὑμεββαϊοπῖοδς 44, 17. 
εἐχρυϊδυβ 47, 8. ἱἰΐεγιπι ῥδίγ 
56, 11. ἰἸίοσυη) ἐχρυΐθυβ κό, 12. 
Ρα(τδυοδδίαμῃ ἰϊογατη Ὡοη δοοὶρὶϊ 57, 8 

᾿Νιάδα, Ῥοτίυβ 52, 7; αἰϊίες Μήδεια (Ηἰς- 
τοτίοῶ ροΪ "ἶσα ὅ4, 13), φυοὰ νἱάςε 5 

Νικολὸς, ΕΝ κοϊδαν, εὐπηνατῖς Μρηθες 
611: ΤὨοιαδςε Ῥαϊδοοϊορὶ 23, 7᾽ 

Νικομήδεια, ατῦΣ2ς Α5,46 τηϊποτὶς ἦν 1Ι 
[Νοταρᾶ4], ᾿Ισαάκιος πιο Νοῖαγας 

ἴ05 ἴῃ Ρδδίο Μεδοιηεῖΐ 1, 3. 
ΗἩδαπδηοροϊη διρὶς 17, 4. οπιδα 
Τοοζϑίυσ 17, 

[Νοταρᾶς Λουκᾶς] μέγας δοὺξ, δγηίεοςει!5 
ραϊυτσοθδε Οτοροῦ!! Μαιητὴς 7, 23. 
εἷὰκ 411 4 ραῖτε δηίς υτοοὶς οχρυρ- 
πδίοηομῃ Εοχηδή ῃγῖ558 17, 6. εἷυς 
6}11 σογᾶτπι ραΐγε ἰηἰεσίεο 17, 2 

Ἐπυλοκαράβης ν. Μάρκος 
Ἐυλόπορτα (φεη. Ἐξνλοπόρτου), Ῥοτία 

(οῃοϊδη(οροΐεοβ 13, 8 

᾿Ογουρλοῦ Μεεμέτης (λος. Μεεμέτη 61, 4), 
81105 ὕκυμ ΟΠα558η15 6 ὑσὶ πιῖσ ΠυρΕΪ5 
όο, τ4. ἰηπϑιϊϊς πονόζοας (δδίπῃ 
οὐοσΐδιις ὅο, 2335. ε͵υ5 οδρυὶ ὕπυῃ 
ΟΒμαββδηὶ ἐεσῖυσ 61, 8. οἦυ5 Ε]1ὺς 
Ἑπτζοβ. ν᾿ ῷ᾽᾿Εμηρζέε 
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᾿Ορεστιὰς, 1.6. ΗδάτίΠορο 5. υἱγί εἰ 
ἰδυγΐηδα ἐχ εᾶ (οῃϑίδη ΠΠοροΪη ἴσαῃ5- 
Ῥογίβδηίυῦ 17, 23 

᾿᾽Οτμαλῇδες, ΟΙΒοπιδηὶ δ᾽ . 8, 20. 
᾿Οτμανλῇδες 40, 15. τό. 66, 19. ρει. 
᾿Οτμαλήδων 62, 11. 63, Ιἱ 

"ὍὌτροντον, Οἰταηίυτα 1.6. Ἡγάτυβ Αρυ]ΐας 
ορρίδυτῃ δῦ Αςοδυπιδία ὕὑα558 σαρίιπι 
40, τὸ 

Οὐγγρία, Ἡσυηραγίδ 77, 13. 821, 12, 20. 
3, 22 

Οὔγγροι, Ἡυηρατὶ (σεη. Οὐγγρῶν 8, 11. 

9,13. 17,13. 34. 19. 73, 6. 83, 28), 
, 18. υ5 ἐ5 δοσιὰ δὉ 

Ἰομασης Ῥαϊδεοϊΐορο ἰῃ Μεβοχμβείεσω 
οομοϊίδίιῦ 8, 11 8558. Μυταδίοιη ἰῃ 
Ῥιοεῖϊο ασιδα ῥγῃοὶρίο υἱῃςοὶϊς 9, 
13 585: ἃ Τυτγοῖὶβ ἴῃ δβίγαρε ῥσορε 
Ψασηδπηὶ οοοίβυβ το, τό 

Οὐζοῦ(δὴ)ν Χασάνης (ρφεη. Χασάνη 62, 17. 
δος. Χασάνη ό:, 8), ἀομηΐηι5 Ῥογϑὶδα 
εἰ Ταυτίἀϊς 18, 16. 25, 21. όο, 4. 
οοηΐυχ (μδίυς Π11δς Τανιϊς (οτηποηὶ 
15,21. 60, 5. τηδίτοιη οὔ τη ποεῖ 0.5 
Μεβεοιδῦ τ τϊ 25, 26. οὔ Μεδο- 
τηεῖα Ὀε  υτὴ ρει 27, 12. 31, 21. ΔὉ 
ὌχοΟΙΕ ἰηϊοτίεοϊυ5 ΟΣ, 17. 6116 ε͵Ἶπ5 
πχος Ομ ιαϊίασίβ, ταδίος [5:}86]15 ὅο, 1ο. 
δ, 17 

ἤΟχρις (ρει, ᾿Οχρίδου), ἰ.6. Αὐοδγῖα τὸς 
οπΐδε 30, 5 

ΠΙαγιαζήτης, Ξυϊαηυς Τυτοοζιηι, Ραΐοσ 
Μεδοιοῖβ 2, 2. ν. Μπαγιαζίτης 

ΠΙαλαιολόγοι : 
᾿Ανδρέας, 8]1.5 ΤΒοιιδε, οὐπὶ μαΐτε 

εἰ πιαῖτεο Ἐοπιδτι νϑηϊξ 22, 9 
᾿Ανδρέας, 611π5 Μδηυς}15 611 ΤΒοπιδς 

4132. 13. Ῥοδὶ παοεΐθπι ἷβ ἃ 
ϑεϊϊης ΜΜοβαιιούδηυ εἰ κυῦ 
Ὠοτηΐης Μεβοιλοῖῖ5 εἰ ἴῃ ραϊδίῖο 
Ἰη  ἸῸΣ 23, 19 

᾿Ανδρόνικος, ΑἸἰϊὰ5 [οδαπηΐὶβ ἔτγαίοσ 
Μδηυεὶς ἃ μαΐτε οὐδ ῥγϊναίυν 
εἰ ἢ Απειῖᾶς ἴὔσσγοῖι τε τς 
1, ύ, τά 

᾿Ανδρόνικος, 8115 Μαηιεὶϊς, ΤΠεββα- 
Ἰοπίοδλτλ μιδεογοάϊο ἃ ρμαΐγε δοοὶριϊ 
4.» 22. δδῃὶ Ϊ,δ[ϊηϊς γεπαϊὶ 4) 19, 24 

Γίδοε. ε)α δ6᾽10}5 (μας Μουταῖοϑβ. 
νυν. Χὰ: 

Δημήτριος, 1105 Μδηιε]15 ἱπιροσαίοσίς, 
ἀεβροῖδ Ρεϊοροηπαϑὶ 4, 29. σοηΐυχ 
δας Ῥαὺ εἰ βογογὶ5 Μαιπδεὶ Αξα- 
πὶς 21, 10, 15. οὔτι ἤαῖσε ᾿οθδηπςα 
Τα] δῦ ρῥτοβοϊςοϊςας 6, 29ς. οὔ 
πταῖτε Τοπα Ῥεϊοροῃηοβὶ ἀοιηὶ- 
τπὶ αἰνίἀϊξ 11, 13. σὔπὶ ἐταίτρυ5 
ε Αρ ἡθονωμα Οορϑίδη πορο 
γεηϊ! δὰ τερπῦϊα (οποίδπίϊπο ἴγὰ- 

ἀδοηδιη 1, 11. οὔπὶ ἸΤδοῖδ 
Μεδειροῖὶ ἰγδυϊσπιλ ῥσοσιἱτξ 10, 
1Ιο. Μεβδεοιρεῖ ηὐυπίίαὶ ἐταίσοια 
ΤΒοιηδιη μδοῖα ΟΠ ΟὔΒΟΥνΑσα 21) 1. 
Μγεξείδγαπι Μεβειμοί ἰσδᾶϊὲὶ 21, 14. 
8114 ε)υ5 Μεδιοιλοῖὶ πυθὶῖϊ 21, 17. 
οὔτ ὕυχοῖὰ ἃ Μεδοηπιείς Ηδατδηο- 
ΡοΪΐη ἰγδηβίαίυς 21, 25. Μεβοσηοῖος 
ὁο Αδηὶΐ 5αϊΐπαιτιπι ἀἰπιϊ ἰαπὶ παἰτὶ- 
Ἰηξηΐο ἀδὶ 23, 24. Ηδατίδποροὶ! 
ταΐϑετε ὁ 5ἰἱρεηϊο Μοβοιμοΐβ νἱΐατω 
ἀερῖς 24, 23. 25, 7. Ἡδάτίδῃοροϊ! 
ΟὟ εἴ Ξερο υγ 25, 9, 11 

[Ἑλένη], 811 Τποπιὰς ἀεβροίδο, χοῦ 
1αζατὶ ἀομιϊπὶ ϑειῦίδε 22, 13. 
6705 6116 ΔΠΟΠγτηΔ ὈΧΟΥ ογα] 15 Βο5- 
Ὠἷδα 22, 156. ἃ Μεβειιείς ρΡοξὶ 
ΒοΞκηΐδπι οδρίδλτι εἴ τπογίθηι σρδσὶ 
Οομϑιδηποροϊη ἰγαηϑβίοείαυσ οἱ 58ἐϊ- 
ΡῬεηάϊΐϊο ἀοημδίυγ 22, 18. ϑ γεηῖσζιὶ 
Βερυϊία 23, τό 

Ζαμπία, 811ὰ Μαπυεϊὶς ἱπιρετγαίοσις 
ποῖα, ΗΠδτίοηῖς Ποσίας [απυεηςῖς 
ἄχοῖ ὅ, 3 

[Ζωὴ], 811 ΤΒουιας ἀεΞξροίδο, υχοῖ 
[]οδπη 15] ἀοτΐηὶ Μοβοονίδο 22,24 

Θεόδωρος, δ] 185 Μδημυο]ῖ5 ᾿ἱτπὴρεγαίοσίς, 
ἀεθροία Ρεϊοροπηῤδὶ 4, 21 

Θωμᾶς, 8115 Μαηυεϊς ἱπιρεζαίοσίς, 
δεκροία Ῥεϊοροπμεϑδὶ 4, 21. οὕ 
᾿ταισῖθυ5 (ομϑίδη πορο]η υεηὶϊ δὰ 
τεσυύυῃ (οπείδπίπο ἰγδδειυσῃ ΣΣ, 
11. οὕ ἰταίτε ἢ᾿Ὠεοιρείσο Ρεϊοροῦ- 
ποϑὶ ἀοπιϊηῖυτ ἀἰνίαἶξτι, 123. Μοδο- 
τοί ἐἰθαυίστα ῥσουἰϊ 20, το. ραοὶδ 
ὩοΏ Οὔξοσνδης Ραῖσαβ (δ᾽ δριγίδ εἰ 
8115 ὐῦεβ Μεδμειεῖΐ ἀδἰδς οσουραὶ 
εἱ ἐταϊσίβ [επιοί ΓΣ ἰεττας ἀενασίδι 
11, 1. Ροκὶ δἀνεηίυτη Μοδβοιηοίῖς 
οἴῃ ὕχοτῖὰ εἰ {1115 Ἐοϊηδλι ἔπρὶὶ 22, 
ἡ. Ἐοπιδα ΟὟ 22, 12 

᾿Ιωάννης, 8] 1υ5 Απάτοηϊςϊ Ι, 14 
᾿Ιωάννης, 8110 Μαπουοϊῖ, ὶ 

ταλτοἱοὨ 5] ταοχ δὰ ρμαίγεπι ερτες- 
58Π| 4, 185. ἴῃ 1Ὰ]14π|ὶ ὕγτὸ πηῖοεα 
ἐοοϊεξίδτυπι ὑγοβοίϑοϊυτ Κ5, 10. 
δρίϑοορος Οτίθπιὶς οἱ Οοοξάεπεἰς δὰ 
οοπο πὶ ἴῃ 14]12 οοηνοοαῖ ύ, 9. 
δι τς οοπίεοϊας 7, 29ς. Ησυη- 
βάτοβ οοηίτα Μοδοπιοίοτη οοποὶίαὶ 
8, 12. ΤΩΟΓΙΣ 1, 

᾿Ιωάννης, 411π5 Μαημποῖ!ς, 8111} ΤΒοτλδο 
ἀεβροΐας, ε βεζνὰ εἱ α ΜεδοιηεῖἊς 
ἀδία 23, 13. τροῦῦο ἱεγοις Δ} } 
δυοσυτδὶϊς εἴ ἰπ δοοϊεϑῖα Ῥαπιηδ- 
ΟΑΥσΕ ΞΕΡῸ ΠΣ 23, 22 

Ἱωνσταντῖνος, ΕἸἰυ5 Μδηπο 5, προσ» 
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ἴοΣ 4, 20. ΟΟΡ̓ΠΟΙΏΪΠ6 ὈὨγαρῶθῆβ ΕΣ, 
11. Οοῃβίδηποροϊη σϑηϊτ εἰ 
Τοριδῖ ΓΙ, 11 88. ΙΏΟΥ (ΟΣ ἴῃ 6χ- 
Ρυρπαιίίοης (ομῃβίδηςποροῖΐθος τό, 
11 

Μανουὴλ, 8]1ὺ5 Απάτοηϊοϊ, ᾿πηρογαῖοσ 
Ι,) 5. 586Χ 6]0.5 Π}1 4, 19. ἰῃ [4118 
1, τό. τηοτϊυῦ 3, 24 

Μανονὴλ, Π]1ὰ5 Ὑδοτηδο, οὔτ Ρδίγε 
οἱ τοδίτο Ἐοιωδλιῃ υδηϊΐ 22, 1ό. 
ε Κοιῃα (οῃϑιδῃπορο]ΐη Ῥτοίεοϊυ 
43, 2. 8}1᾿ εὐυ5 ᾿Πδηη65 εἴ Απάγεοδβ 
413, 12. ἃ Μοεδβειηεῖς ϑιγεηίζίυτω, 
ΑἸρο ἰζίῃ εἰ ἄπο 4]105 νίοος 
ὨυϊΠιθηΐο τοοὶρὶς 23, 9. ΤΟΥΣ 
εἰ ϑιγθηιζὶὶ βαρεϊϊυν 23, τό 

Μάρω (Μαρία), δ]ϊα Μδημυε6}}5 τ ρεγα- 
ἴοΟΙΪ5, ΒΟΙῸΣ ὙΠοζηδα, ὑχοσ 5υϊίδηὶ 
Μαυγαῖί5, ἃ Μεβμειηείς ἴεγσαβς ργορε 
ϑεῖταϑ σεοὶρὶς εἴ ἀϑαὰς δὰ τηοσίθμι 

οςς ΣΟΡΊΏΔ6 ἰηδίαγ Υἱνὶϊ 21, 21 
Παμμακαρίστον μονὴ ΑΟμπδίδηςΠΟΡΟ 

26, 2ο. 46,15. 4 Μεδειηιεῖς Οδηπδαϊο 
οοποράϊίον 19, 1:8. ἰοοὺβ Ξερυϊυγας 
Ιομδηηὶς Ῥαϊ εοϊορὶ 81}: Μαπαεὶῖς, 
6111 ΤὨομηδε ἀεβροίΐδε ὁ βεῦνὰ 23, 28. 
ΟΣ Ρυϊποῖρε Ν ἰδοῃΐδε ἰῃϑιδυταία 
Ἴ» 33 

Πάνιδος, ορρίἀππι ΤὨτγαοίδθ. νυἱγὶ εἱ 
ἰεταῖϊηᾶα εχ δὸ (οπβίδῃι πορο]ϊῃ 
᾿ΓΔΏΒΡΟΓΙΙΔΏΓΟΣΓ 17, 232 

Παρασκευῆς ἁγίας τε] αυἷα6 70, 7 
Πασαραμπᾶς ο, 27 
Πάτρα, υτῦς Ῥεϊοροπησϑὶ, ἃ Ῥαϊδεοϊορὶ5 

Μεδοιηειὶ ἀδίυγ 10, 14 
Παχώμιος, τηεἰτορο ἰδ Ζίοπηατυτ, ραίσὶ- 

διοΐα (οηῃβίδηςποροΐδος ἢ 57, 1ο. 
ὁ Οοῃδίδηςποροὶὶ ἐχρυΐβϑυβ 57, τό. 
ἰίοσυση ρδίγίάγοδα (οπβδίδη(ποροΐεος 
δι 57, 2ο. ραϊγδγοθδ ἰῃ Οοοϊἀδηΐεια 
Ῥτοδοϊβοϊίυν 67, 14 

Περατία, Ῥτονϊποϊα ἰῃ 4514 ἃ Μεπεμῃγεῖς 
σδρία 33, 16. ὑγηοίραίι5 ϑυ] εἰ πηδηὶ 
ἀδίιγ δο, 7 

Πέρσης ό:, 5. Πέρσαι, ἴῃ Ὀ6]]ο τυ ]ο 
ὉΓογο5 Ταχοὶβ 63, τὸ 

Περσία ό:, 6. 68, 17. 5300 ὕξαυῃ Οαββδὴ 
ἃ Μοδειηοῖς ἱηνδάϊτγ 31, 22 

Πετροβαραδίνι, Ῥεϊτοναγάαϊηίυπι ἴῃ (ῆγο- 
ναῖΐα πῆς Ῥεϊεγιναζάσίη 73, 17 

Πέτρος βοεβόδας Μοϊάοναϊδομίας 8, 
11, 22. ΗἩυηραγίδιη ἔυρὶς 82, 1]. 
ἰϊεππιτὰ νοονοάδϑ ἃ ϑυϊεϊμημδης δἰ 82, 
22 

Πέτῷῇ νεὶ Πέτῷν, Ῥεκίυτη υτῦϑ Ἡὰρατῖδα 
7, 13. ἃ δυϊείτηδηα ΠΟὴ σδρίυτη 83,1. 
ἃ ϑυ]εϊπιδης γυγϑυῦτὰ ἀΘὈ6]]δίυν 83, 123 

Πόλις Ο(οποίδηιπορο β 1, 15. 2, 285. 
3. 190, 20, 23. 7) 7». 10, 22, 27. 9, 5) 
1. 11,11, 16. 12, 7. 13, 8. 14) 1» 

16. 17, 14, τό, 18, 24, 18. 18, 4, 12, 
10, 21, 23. 109, 2. 20, 24- 23,06, 8 
46, 12. 20, 19. 30, 21. 31, 12. 32, 
6. 33, 10. 26, 1. 28, 8. 309, 10, 4» 
15. 41, 10, 23. 47, 9. 20. 48, 12. 
50, 10, 19. 51, 7. 52, 18. 53,3, 15. 
84, 9, 18. 45, 15, 1. 62, 1. 63, 21. 
64, 5. 67, 5, 1ο, 20. όρ, 4.6, 9, 17, 
42. 0, 30. 74, 34. 78, 4, 25. 81, 10. 
82, 14. 17, 18. 84, 8, 14. 8, 17. 
ν. Κωνσταντινούπολις 

πολῖται (ομδίΔηΠπορο] δα 2, 26. 3,7, 
1Ἴ. 1ΤίΆ', 17, 10. 12, 1, 10. 14, 1, 9, 
11 

Πόσνα, Βοδηΐα 74, 21. ν. Μπόσνα 
Ποτοῦνι νεὶ Μποτοῦνι (82, 30), Βυάα 

Ηυηρατίας ἃ ϑυϊείτηδηθ οδρία 73, 
10. 4, 190. ΕτάδεΙ! ῥσϊηςὶρὶ ἰῃ Βοβηϊα 
ἃ ϑυϊεϊμηδης ἀδίυγ 74» 2 

Πούλια, ΑΡυ}14 1ἰ4]146 70, 8. δῦ ΑΟἢ- 
τηεῖς ἀεβε!δίας 40, 1ο. ρεῃ. Πούλιας 
9. 16 

πρμ Ὀ45545, Διο ἰϑαίσαρα Μεβοιηοιὶς 
8, 8 

Προδρόμου, ταοπαϑίοετίυτη ρτορα ϑεσγαβ 
10, 25 

Προήλαβον, ατῦΣς Νίδο δε 82, 2 
Προῦσα, υτῦς ΒΙ(γηΐδα 3, 10, 12, 20. 

41, 17. 58, 56. Θεϊμη65 ἴῃ δὰ γαϑὶ οὶ 
57, 23. ἀαί. Προύσᾳ 3, το. Προύσῃ 
3, [1 

Πύργος μέγας, (ΟΠΞίΔΙΈΠΟΡΟΙΪ 14, 6 
ΤῊΣ Ὀα5585 ἴῃ Ηδάπδποροῖ: πιουζυῦ 

9.1 

ἹῬάντουλας, ῥτΐποερα αϊδοίδα 67, 30 
ἹΡαφαὴλ, ρμαϊτίατοῆα (οηἌίδηςποροΐοοβ 

Θεία οὐ 22, Τὸ 
Ῥόδιοι, ἰποο]ας ἘΠοάϊ 72, 3, 17 
Ῥόδος, ἰηϑιϊα 73, 4. ἃ Μερῖκ 

ἔγυβῖγα οὔϑ655835,1. ΤΖεηλε5 ΤΖΕ]6ρ 5, 
ταῖεν Βα)αζείἷβ, ἰῃ δᾶτω διρὶϊ 40, 21. 
ἃ ϑυϊεϊηδης ἀοὈο]ἰαῖασ 71, 12. ΔΌ 
60 ςδρίδ 73, 2 

ῬῬουστάμπεης, Ιΐυ5 ὕὕκιη ΟΠ δεοδηΐβ 6 
Ομδίυη ΑἸἰα Πανιάϊ5 (οχηηοπηὶ ραϊτὶ 
βςοοαϊ ἱῃ Ῥεχγξία όο, 3. 61, 19 

Ῥωμαῖοι, Οταροὶ ἱπηροτὶ Βγζαπίϊηὶ 28, 
13, 22 

ἹΡωμανοῦ' Δγίον, ροτία (οπδίηποροῖΐθος 
13, 12. 14, 221 

ἹΡωσίας ἐπίσκοπος, (οπδίΔηοροϊπ δὰ 
ςορο πὶ 4] Ἰουτὰ Ρτοίεοϊυσυς νϑηϊὶ 
6, 13. πιοταίυτς οιηδα 7, τό 

Σαμοθράκη, ἰῃδυΐϊα ἃ Μεβειιεῖε οδρίδ 
18, 1 

Σὰχ ν. Γιονοὺξ, ᾿Ισμαὴλ, Κουλῆς 
Σαχησὰχ, ΠἸῖὰ8 ῥυτηορεηϊίυς5 Βα)αζοιὶς 

ἃ ἰταῖγτε (δζαϊηδηίδηι δοοὶρὶϊ 40, 2 



Βαΐατοῖις δίτας «εἴξενος Ται- 
51, 1, 11. 51,1, ό, τι. 57, 

. 68, (ξει. 

ὃς, το. 
{παῖτετα 

φαῦσοῖςςϊ ό:, ᾿ 
Σοφία ᾿Αγία, οὐονεν ριον ζοα- 

νεπῖπς ἴῃ ἐὦ δηϊς σοροϊυτα {[ἰλ᾿ στα 
ό, τό. α Τυτεῖς οεςυραὶδ τό, 8. ε)αΞ 
Ἰδϑᾶες τό, 4 

ΣΖουλεϊμὲν (όρ, 1)) νεὶ Σουλεὶμένψι (όρ, 

ἘΠΤΗΈΕΒΙΘ Γ(ΗΒΟΝΙ͂ΓΑ 

48. 77. 5}: ἘΒΌΝΡΩΣ ἘΑΠΌΒΕΙ, (ἀδε. 
Ζουλειμάνῃ Σονλεϊμάνην 

1, τι. Ῥειτονασγάϊππι οσσαραὶ 73, 
17. Βιαάδλ 840 ἐο εοδρίδ 73, 10. 74. 
19. Ηπηρλεῖδλδα θεῖο ᾿πυδάϊ 77. 11. 
8:1, 13. Ῥεκῖυξο πῶ οὐεζυραῖ 83, 1. 
φΟΘΤΑ Ρεςῖαπο τατσεππι τοουεῖιν 83, 23 

Σουλεῖμὲν ὕαςκας, ἐπχ εἐχεσοῖις ΘυΪοεὶ- 
ταδνιῖς Ξ 2πὶ 8 

ἘΠ ἢ νεὶ Ὑευρίζη, ὙδυτὶΞ 63, 8, 210 
(σεω. Τευριζίον 718, 13. ἀδι. Τευρίῃ 
4ς, 112). ἀοεοϊπας εἶπ σα ΓΒ δλεοσδε 

ἘἜζά;ος τεὶ Τζανὸς (σευ. Τῶσε 70, 9) 
)7οβδππες Καπδροῖςα 70, 14. 7:1, 

Τζατλατῇ πύργος 11, 1 
Τζαφὲρ ἀγᾶς, ἀὰχ εἐχετοῖταβ ϑυϊεϊπηδληῖς 

οῳεῖπας ὅφ, 30 
ον τὰ νυ. Αχουμὰτ͵ Κουρκοὺῦτ͵ ουσῆς, 

- 

Ἐζὲμ (Τομεης 20, τ5), Ἐζελεπῆς (δος. 
Τζέμην 4ι, 6. ἸΤζὲμ 41, 19), 6]1π5 
Μεδοιεῦς, ἔγδῖοσ 8] Ξεϊίληυς 
τὰ Μδρθεςδ 1.8. 4 ἀεθε]]αῖυτ 
40, 14- 40, 17. 

40, 2:. ὁ ἘΒοάις 
ἃ Νεπεῖῖς 

41, 
10. ες οδάδυες ἡ λαύκώθας ἐχ [1λ]}18 
τηΐϊδοοτη 41, 17 

ἰδ σι ῥ κυ πν α Θοϊοϊτοδληςο οος δ ἑτης 

όρ, 3 
τίδδετίρεα. Ἡρῥδων), α Θείτποε ἀεϊδεῖ!δε. 
ΝΣ Στ 8. ν. Τζωυστῆδες 

γεὶ Τζωυτάδες (66, 1), ἴῃ 
εὐ θα ΕΥ.Ξ το φ Βαϊασεῖος οου Ἃ 

4. Ἄν κ 
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Τζουνεΐτης, ἀοχηίηυς Ῥογείδα 60, 11, 15. 
Τταρεζαυπία ἱηνδαϊὶ 50 17. ΟὈΪ όο,᾿ 

Ἰόριας ᾿Ανδρέας (ρεῃ. Ἴόρια), Ῥτίποορ5 
]αμυεπβὶβ 79, 1Ο, 31, 32. 80,1, 5,10 

Ἰόριας [ἩΠ]|Αγῖ0], Ῥῥγίποερς Ϊδῃυθηβὶβ 
ταλυα5 Ζαιηρίας Ῥαϊδθοϊορίηδο 3, 3. 
6)υ5 6114 Μυκίδρῃηϊας ἰγαίτὶ Μεβεοιηςῖβ 
ὩσΌΪ 3,1 

Ἰουλκατηρλ(τὴ) (δες ἱπ Βα)]αΖζεῖαπι τηο- 
νοηΐ 41, 5. τσεῦε]οηἱβ 8548 Κυὶς 
Ραγ οὶρεβ 48, 11 

Τουρκμανία ἃ ϑεϊϊτης οοςυραίαᾶ 65, 2 
Ἰουρκμένης τις 77, 23 
Ἰοῦρκοι 14, 15. 1ό, 15. 44, 12. 70, 2. 

72, 1, 21. ἢ3, 18, 29. 4. 25. 70. 18. 
8ο, 4. 82, 9, 26. σεη. Τουρκῶν 8, 12. 
14.5. 34,15. 42,7, 20. 43, 15. 71, 26. 
2.21. 73,10. 78, 31. 79.) 11, 34. 80, 
2, 6. 84, 11. δος. 14, 20. τύ, 13. 
44: 17. 27. 72, 13. 82, 4. ἴῃ Ῥτοθ- 
Ἰαῦο Ναϊδοδιδα οοἰϊοςαῖὶ 82, 4 

ἸΤραπεζούντα (σε. Τραπεζοῦντος 6, ιἴ, 
10. Τραπεζοῦντας 15, 13. 16, 9---Ἰο. 
48, 12. ὅο, 7. ἀαἱ. Τραπεζοῦντα χη6, 
22). 6]0.5 ερίϑοορυβ (οῃβίδης ορο] ἢ 
δὰ σοῃοϊίυτα [ια]ϊουτὰ Ρτοίεοϊατιβ 
νεηϊ ό, 12. εὐυ5 ἱπηρεταίου 6, 20. ἃ 
Μεβεοηιχεῖς ἀεθε]]αία εἴ σαρία 25, 13. 
όο, 1. ἰποοϊατιπι 5015 ροβὶ υὐῦδηι 
ςδΔρίδιη 26, 2. ἰηοοϊαγιιαὶ δΙΪϊ ἴῃ 
Ραϊδίῖο βυδηὶ 28, 15. ραϊπα Μεἢο- 
ταχεῖ Ὀορὶ 426, 3. ἃ Βα͵αζείς Π]1ο 56] τὶ 
ἀδῖα 40, 4. Ῥαϑι ]δηια ἰῇ θὰ 50, 15. 
ἃ ΤΖυπεὶϊα ἱπνδάϊίυτν 50, 17 

Τριαντάρη, Ρε5. 1] πιὰ Αἰ Πδηΐβ 85, 12 

Φάρος (οπβίδηιίΠορο! ΣΙ, 18 
Φερχὰτ ὈΔ5585, ΟΟΠ}ιχ βογοῦὶβ ϑυ]οϊ πηδη β 

Ο(αζαϊθπὶ νἱηοῖϊϊ 77, 25. ἃ ϑυϊοίτηδπο 
οςοΐδυ5 77, 29 

Φιλαδελφείας, ἰῃ Α51|4 Ταΐηογα 58} {ΖΔ 1} 
Ὀεραβ ΟΠδιμιΖαᾶβ 11, 3 

Φιλιππούπολις, υτῦ2ς ΤὨταςϊδο. τησίσο- 
ΡοΪ Σὰ ο᾽υ5 ΠὲοὨγδυ5 29, 13 

Φονέας, Ἰοου ῥγορα τη (οη- 
Βίδη ὩοροΪθῸ5 11, 19 

Φραγκία, ρατίες Οοοἰά επί τό, 1ο. 23, 7 
Φράγκοι, Ἰηοοΐαα Οοοἰάοηιίβ (σε. Φραγ- 

κῶν) 17, 14. ἰῃ Οα]δία (οηἌίδῃηςηο- 
ῬΟΪΘοοΚ δηιοὶ Τυτσοοσυπι 14.» 5 

Φραμήλιος (ΦρεμέγιοΞ), ἔγαῖε οτάϊηΐ5 
ἘΠοάϊ Ξβεσυπάυ ροβῖ τρδρηυτι τηδρὶϑ- 
ἔπι, ἱπϑυ] τὴ Παῖς τδάϊτ 71, 23. 
2, 18 

Φρεμέγιος ν. Ὁραμήλιος 
Φράντζα, (Χ4}114. οὐυς Ἰεγαίυ5 δα Θυ]εῖ- 

ΤΔΏΘΙΩ 84, 17 
Φτελίον..6. Πτελίον, ορρίάυπι ῬΒΓΒϊοἱ 15 

33.060 

Ι, Ἐὶ 

Φωκᾶς ΑὙιος, ἰοςυ (ηΞπίδη  ΠοΡοΪ 12,9 
Φώκαιαι (τος. Φώκαιας), ῬΏοοσδοα υτ8 

Αϑῖδε τοϊῃουβ ἃ Μεδειηεῖε οἀρίᾳ 18,0 

ΣΧαϊρατὶν (Χαϊρατίνης 18,1. 8ο, 7, 17. 
80ο. Χαϊρατὶν 78, 16) ὍὉα5545, Βατῦθδ- 
τοββδᾶ, 6 [,50ῦ0 οτγίιι 78, 7. ἀοπιίηι5 
Μαυπίδηϊδε 78, 2. οἱγαῖα 78, 8. οἵ 
ΘΟ ]οἰτηδηθ5 78, 13. Οὕτη οἶδοοὶ Αρυ- 
Ἰἰδηὶ ἱμνδάϊξ 7γ0, 6, 26. Αὐυἱοῃδηη 
Ὠανίραΐ 79, 21 

Χαΐρμπεης, ἀοτηΐϊπυ Ηδίερὶ υὐόσπι 
οὶ ἀδί ός, το. οὔτ 60 ΠΟΙ ΘᾺ 
ἐχρεαϊποηδι ἕδοϊϊ 65, τό, 23, 25 

Χαϊτὰρ, ἀογαηίηι5 Ῥογβαγυτα, ἤἰϊ5 ὙΖιυ- 
Ὠεϊΐδε 59, 10. ρμρα(γὶ βυοοεάϊξ ὅόο, 2. 
ἴῃ Ὀ611ο οοοΐδυς όο, 9. ῥΡδΐεν 15:η86}15 
6 Π]1ὰ ὕδυη (Βαςβδηὶς ύο, το 

Χάλεπ, ΤΠ αἰερυτὰ για 4 ϑε]ΐπια οὐ- 
οσυραῖυν όδ, 9 

ΣΧαλὴλ πασίας, ΔτομίΞαίταρα Μοδοπιείῖϑ 
8, 8. ἱῃρταβϑυ Μυγαῖϊ5 ἰπῃ (οῃ- 
βίαπεποροϊϊη εβιοϊ 9, 6. Μεϊεπγείθιῃ 
Δ Ὁ οὐβεββϑίοῃς (οπβίδηςπορο]θοβ ρ6- 
ἀϊ 17, 132. ἃ Μεδεοιησῖε οὐοΐβι5 17,11 

Χάλκη, ἰηδυ}α ρτορε Εποάυμῃ 41,21 
Χαμοστέρνα, Ἰοσυβ ΑἸ ΠΘηΪ5 85, 3 
Χαμουΐζᾶς, ἃ Μυταῖίς Ὀερὺβ 5δηίζα Κὶὶ 

ῬὨΙΙΔἀοΙΡηΪδα ποιαϊπαίυσς 11, 2. 
͵Δηΐϑθαιβ δαὶ ογα] }]5 Ηυπραζοσυπὶ 
Ῥεάφιι δ᾽ϑοϊπαϊξ 1ο, 17 

Χαρσοῦς, ροτία (οῃοί ἘΠ ΟΡΟΪΘΟ5, 4145 
δρυὰ ΒγΖδηϊίηοβ Χαρσία ἀϊςοΐα 13, 12. 
14. 19, 22 

Χὰς Μουράτης, δ᾽ϊυ5 ῬαΪΔεοϊορὶ Οἱάϊ, 
Ὀερ]ογθερσυς Απαίο] δα ἰὰ ρυρὴα Με- 
Βοιηοίῖ5 δάνεθυβ ὕβυῃ Ομδϑϑδηθῖ 
ΟὐΟοΙδι5 31, 24 

Χασαμὴ, υχοῖ Θυ]εϊτηδηΐς, τηδίον Μᾶυκῖα- 
Ῥδδε εἰ Βα]Δ ζεῖ 83, 17 

Χατοὺν, 61|ῖα Πανὶ ἀϊς Οοπιηθηὶ, ὈΧΟΥ 
ὕδυμ ΟΠδβθαπὶς 25, 20. (Γ65 ἢ]1Ὸ5 
Βαρεῖ όο, 22. Ορυχία Μεβμοιηοῖὶ ἰῃ5ὶ- 
ἀἰας ραγαῖ ὅο, 23. τηογϊυσ ΟἹ, 22 

Χερσέογλης, νεὶ Χορσάογλης, Ὀερίοτ- 
θεριὰ Απδίοϊίδο, σεηεῦ Βα)αζοιὶς 48, 
Ἴ. ἴῃ Ρύρπα σδρίυ8 48, 8. Ὀα5585 
βιιῦ Βα)αζείς 54, τό 

Χίος, ἰηβυΐϊα 13, 30 
Χορασὰν, Ῥτονϊποῖα Α5ἷδε, αὖ ἰϑηλδοῖα 

ἀοταῖπο Ῥεγβάγυστα οσουραῖυγ 62, 19 
Χριστιανὸς, (Ἰγϑι Δ} 5, 25. 23, 18, 

10. όρ, τό 
Χριστοῦ παντεπόπτου τηοῃδϑίοτίυτα (Ο.- 

βΒίΔ ΠΕ ΠΟΡΟΪῚ 69, 25 
Χρυσοκέραμον, Ἰοςυ5 5ό, 26 

κε ϑανὸς 61, 20 



ΙΝΌΕΧ ΟΕΒΑΕΒΟΙΤΑΤΙΘ5 

“4“ἐογέρεο τέρα» υορχαδιία Παζδα στε Ζαζένα. 

Ογμος “ἱρά Ν  υοοαδια 7μγεΐεα, «4 γαδέεα, δεν έξα. 

ἀγάπη, ῬΑΧ, 11, 11. 31, 7. 42,232. 48, 
10. 82, 5, 9. ἐν ἀγάτῃ ἔχειν 6, 8 

ἀγαπῶ: ἡγάπουν 18, 10. 50, 121 
 ἀγᾶς 6ρ, ἣν ἀγάδων 8:1, 13. ἀγάδες 

858. 12. ἀγᾶς γενιτζάρων ῥταείεοϊυϑ 
Ἰ8η ββασὶβ 51, 17. 60, 9 

ἄγκυρα: ἀγκύρων Ἴ3, 9 
ἀγνοούμενος, Ἱποορτϊίο 38, 9 
ἀγνωσία 40, 

τῦδβὶβ, γυ. ἀγκύρων, Μεσέμ- 
βρια, Φώκαιαι, χαλάστριᾳ 

δοουδαῖίίνυβ τὸ Ὠομηϊηδίῖννο: ὅνα εἰς 
χιλίους ὄντας 14, 11. ΡῥῖΓὸ ρεηϊίνο : 
τῶν μεγάλων ἀρχόντων, τόν τε μέγαν 
δούκαν εἴς. 1ό, 26. τὸν δὲ μέγαν 
δούκαν ἔσφαξε τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ 17, τ. 
τὸν δὲ μέγαν ἐκκλησιάρχην.. ἔσχι- 
σεν τὴν ῥῖνα αὐτοῦ 27, 1}. διώκον- 
ται... ᾿Αλβανίτας 10,13. ρῖο ἀδῖνο : 
τὸ στέμμα θήσω ἐν τῇ σῇ κορυφῇ ὡς 
ἐλευθερωτὴν 8, 1). ἰῃμ ες ΡΓΙῸ ας, 
ν. φθάνω, χιλιάδες 

ἄδεια, ΙἰθεΥ οχὶτυ5 74, τό 
δὐ)ες νυ Ροϑιὕνυση ῥσὸ βυρειϊδίνο : 

ο; πασῶν τῶν πόλεων 16, 1. 
σοι ρασγαιί νυση ὑγῸ βυρειϊδθνο υἱ ἴῃ 
δειτηοης Νεορτάᾶσοο : ἀνθρώπους τοὺς 
ἐκλεκτοτέρον: 52, 14 

αἴρω: ἄραι, οοσυρατε 77, 14- ἄρας 
πλήθη, ἰανΔ 5 80, 33. τες μάχην 
ὈΑ στὰ φεγοηίοβ 42, 24 

αἰτῶ: αἰτῶσι, Ὀταξδεηβ ἹπαἸ ΔΕΥ 52, 
25. αἰτήσας 1.η. αἰτησάμενος 11, 16. 
ΕΙΓΉΤΕΡΤΕΣ τὴν μονὴν το, 18. ἠτήσατο 
21,1 

αἰχμαλωτεύειν, ἂς Ἰοοο ἀϊοΐσπι 40, 10. 
71, 20. 82, 30 

ἀκούω, σὕτα δοουβδαῖδνο 53,1 
ἀκτημοσύνη 47, 14 

ἀλαλαγμοὶ 35, 9 
358. 14. 35, 7 

ἀλαλάξω το, 22. 44, τό 
ἀλήθεια : ἐν ἀληθείᾳ ἐστὶν, νετϊαϊοᾶ ἀἰεὶΐ 

75. 31 
ἀλιτήριος 33» 18. 47.2. 71, 12 
ἀλλά: ἀλλ' ὅρα 13, 15. ἀλλ᾽ οὖν 44, 11. 

46, Ἴ. 47, 11. 58, 12. 66, 24. 68, 2. 
74, 5. Ἴ6, 12. 79, 10 

ἀλλογλωττία 32, 21 
ἀλλοτρόπως 9, 25. 53, 21. 72, ὃ 
ἁλυκὴ 24. 2, 15 
ἄλυσος, οΔίεῃα: ἀλύσον 12, 23. 32, 26. 

ἀλύσους 43, 9 
οὔπι ρσοηϊίνο τό, 12. 24, 10. 40, 

Ἴ. 51, 17. 60, 30. 74) 8. ἅμα πρωὶ 
55. 11. 71), 13. 80, ἢ 
ριμνία, ἱ. ᾳ. ἀμεριμνησία 50, 20 

ἀμνήμων οὐυτὴ δείτῖνο η8, 34 
ἀνὰ συ σεηϊθνο 20, 12 
ἀναβαίνω: ἀναβάντες τοὺς δυΞεβάτους 

τόπους Ἴρ, 18 

ἀναβιβάζω ὅς, 18 6 
ΘΟΥΎΝΝ οὔτ δοουβϑαίΐνο εἰ ὡς 70, 25. 

71) 
ἀναγινώσκω : ἀνέγνωσε 37, 15 
ἀναίρεσις, οσοῃίταάϊ!ςϊίο γ7γο, 19. τεδοϊΐο 

71ν 3 
ἀναισθησία "4, τὶ 
ἀναισχυντῶ, ἱπάϊρτιοοξ 24, 4 
ἀνακάτωμα, Ἑσοηδιδίο 17, 14 
ἀνάκτισις 31, 14 
ἀναφέρω οσυὐτὰ ἀπο δοουβαίϊ νὶ5 27, 6. 54, 

23. οὔχῃ δοουδαῖϊνο οἱ ὅτι 52, 24 
ἀναχωρῶ : ἀναχωρήσας τῆς Πόλεω: 10, 

23 
ἀνεπαισχύντως 19, 15 
ἀνέρχομαι : ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸν πατριαρχικὸν 

θρόνον 48, ἢ 
ἄνευ τῆς ᾿Αξίας, Νάχο ἐχοερίδ 80, 31 
ἀνοίγω: ἠνέῳξε 50, Ἴ. ἤνοιξε 51, 2 
ἀνοχὴ: τῆς ἀνοχῆς σον δέσποτα παντο- 

κράτορ 14, 2} 
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ἀντιγράφω, τεξροπάθο 2, 15 
ἄντικρυ, οοτδῆλ 9, 5. 50, 20. 51, 14. 
ο 12. 1, 14. 2, 20. 73, 34. 4, 

ρυν 75, 9 
ἀντιμαχέω: ἀτιμαχὸν 13, 23. ἀντιμα- 

χοῦντος 13, 16. ἀντιμάχομαι 65, 10. 
οὐαλ ἀαῖϊνο " 11. οὐὔλ δοουξαῖῖνο 

48, 19. 78, τ7 
ἘΡΟΤΈΡΗΣ ἀπὸ δωδεκαετοῦς καὶ ἀνωτέρω 

33» 
ἀξίνη το, τ8 

Κοξ, χ υυ τος ΟΔΓΘΏΒ [7,) 18 ἐν 
δογίβίυ ἱ 5 ν. ἀγαπῶ, γω 

ἀποκτέννω, ἀρραβωνίζομαι, γίνομαι, 
διαμένω, διακρίνω, καταδέχομαι, οἶκο- 
γομώ, παρακολουθῶ, κ 
περιπατῶ, προεκυνώ, σύρω, φέρω. εἶ 
δυρτηςρηίυπι 

ἀπαξιμάδια, ρϑηὶΐς Ὀἱξ οοοίυ5 68, 23 
ἀπαρτίζω, ς(Πςῖο τι, 26 
ἀπεντεῦθεν ἊΣ 
ἀποδέχομαι: ἀν δέχθη "6, 5. ἀποδέχθη 

38, 22. 55, 2 
ἀποδιδράσκω : ἀπέδρασεν 52, 1 
ἀποκεφαλίζω 17,1. ν. ἀποτέμγω 
ἀποκρουσιάριος, ἰεραίυς 41, 21. 84, 18 
ἀποκτέννω, ἰ.4ᾳ. ἀποκτείνω: ἀπέκτεννον 

234, 17. 51, 1. 66, 232. 1, 18. 74, 
8, 25. ἀπεκτάνθη 31, 24. 4, τό. 
6, 22. ἀποκτανθῆναι 62, τ. 8, 13. 
ἀποκτανθέντος 61, 25 

πτρ ὙπΉπ τεβροηᾶθο : ἀπηλογήσατο 

ὩΣ ἀπέμεινας 432, ἢ 
ἀράῤ γοὐχ οδΔρίο: ἀπεπίασεν 58,14. ν΄. 

ἕω 
ἀποπνίγω 14, Ὑ, 20 
ἀποσκενὴ 34.1. 13, 11, 22. 77, τό 
ἀποτέμνω κεφαλὴν 10,.Δῳ 21. τό, τ. 

ἀπέτεμε πάντας 17, 7. Υ-. ἀποκεφαλίζω 
ἀποτίνω τὸ κοινὸν χρέος, ΤηοΓΙΟΥ 30, 3 
ἀποψύχω, ταοτῖοτ 28, κ 
ἀργία, ἰαταϊϊα5 γό, 25, 17 

νἀ, ὃν, ἈΓΕΈΒ σας 19, 21. 46, 10. 
ἀργυρᾶς: 0Ο, 2 

ἀρθρῖτις 7. 10. ΡΝ 
᾿᾿ϑρμάδα, ̓τα]ῖος τ μία 43, 15, 21. 80, 

2, ύ, 8. ρεη. ἁρμάδας 70, 1: 80, 27. 
9. 32. 80, 27. ἁρμάδᾳ 

8ο, 1. δος. α 14, τ 2. 27. 
8ο, 10. 84. 211. ἀρμάδαν 42, 13, 15. 
9, 0, 11, 28. 84. 19 
ματα, δὴ 34, 1, 22. 44, 8. 40, 

10. 52) 14. 59, 21. ἀδῖ. ρὑῖυτ. ἅρμασιν 
3, 10 

Ἔ ἀἁρματώσας, ᾳυὶ ΑΙτηΐβ 15 Γυχὶϊ 34» δ 
ἁρμονίαι χειρῶν καὶ ποδῶν 37, 
ἀρραβωνίζομαι, Ξροπάεοο : ΠΡ ΑΜΝ ΒΝ 

21, 19 
διΐου!δ πευσίυς ζεηϊξίνυδ τοῦ σππὶ ἱπῆ- 
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πἰνο δουἰειὶ ἄλλο όρ, τό, 18. 
ἀποστέλλειν 61, 11. 75, 18. ἀργία 
ΤΩ 25. ἁρπάζειν ἬΝ 12. διαμηνύοσθαι 
ό, 14. διδόναι 5. δυνατόν ἐστι 
: 8. ἐᾶν 13, 214. εἰς ἐν γίνεσθαι 53, 
1 ἐλπίζειν 41, τΗ. ἐξέρχεσθαι 66, 

. 68, 27. ἔρχεσθαι 10, 3. 44. 10. 
ΒΝ 19φ. ὥγτεῖν 46, 3. όρ, τό. θάρρος 
ἔχειν, θαρρεῖν 53, 14. 70, 32. θέλειν 
148, 14. 41,4. 46, 4. ἱκανὸν εἶναι, 
ἱκανὸς 43» 1. 84, 22. καταλείπειν 1, 
15. κωλύεσθαι 11, 23. μοχθεῖν 27, 9. 
οἷδε 56, 8. οὐκ ἦν ἐκ θεοῦ κ4, 4. 
ἀββ ποιεῖν 3, 112. παραγγέλλειν 34 

εὐριραριρένον 21, 9. πείθειν 75, μ᾿ 
περιμένειν όο, 27. ποιεῖν 14, 13. 
πορεύεσθαι 53, 19, 23. ύ, 15. σκ 
πτεῖν 17, 13. 14, 10. Ἄλειν ὅόρ, 4. 
στρατεύειν 4, 11. τρέχειν 53, ἤ- ὑπι- 
σχνεῖσθαι 84,1:1.---ἔπεσον ἐν ΤΗΝ ποσὶν 
αὐτοῦ τοῦ συγχωρῆσαι 31, ὅ, 7. (ἡ 
ψυχὴ) ἑστῶσα ἐν τῷ λάρυγγί 'μον τοῦ 
ἐξελθεῖν ὅτ, 1 

ἀρχίζω, ἰηϊείυτα ἑΔοὶο : ἄρχισεν 86, 1 
ἃς κάθηται 51, 21 
ἀσινὲς 80, 23 
“ἄσπρα, Ὠυπιυβ Τυγοίουβ 22, 11. 24, 2, 

11, 15. 68,1 
ἁστοχῶ: ἠστόχησε 33, 21 
"ἀσυνήθηε. ἦσαν ἀσυνήθεις ἐκ τῶν σκενῶν 

ὅ3, 14. ἀσυνήθως πολλοὶ 33, 12. ν. 
συνήθης 

ἄτερ, βῖῃς 14, 11. 35.606 
αἰϊϊςα οοπδιτυςο: πλῇθος λαοῦ ἀνα- 

βιβάσαντες 13,3. πλῆθος πολὺ εἰτήεσαν 
834. 1ἴ 

διϊγαςζιο : στρατιωτῶν ὧν ἐγὼ οἶδα 3 
41. ἐκ τῶν ὧνπερ ἔφερον Χριστιαν 
σεργούνιδων 19, 41. ᾿Ισμαηλιτῶν 
ὧνπερ εἶχον αὐτὸν δοῦλον 30, 10. 
μετὰ χαρισμάτων πολλῶν ὦντερ ἔστειλε 
41, 1]. καραβίων ὧνπερ εἶχον 72, 30. 
ἐκ τῶν φίλων ὦνπερ εἶχε Τ8, 20. ἅ»- 
θρώπων ὧνπερ εἶχον γό, τό. τόπους 
οὔς εἰσιν 8ο, 18 

εηἴυπι ἴῃ δοχίβίο 50) Ὡς Εν! οἱ 
Ἰηδηϊνὶ ν. ταραυτοῦμαι. ἀεδίἀοταίση, 
Υ. ἀποδέχομαι, εὑρίσκω, εὐχαριστώ, 
οἰκονομῶ. οὀχίογηΐτα οἱ ἰπίεγηῦτα ἴῃ 
ὍΠΟ δοσίβίο ν. διακρίνω, διαμένω, ἐλευ- 
θερόω, καταδέχομαι, παρακαλῶ, παρακο- 
λουθώ, περιπατῶ, προξηλόω, προεκυνώ, 
σνγγίνομαι. ἱπίθγηυτα ῬΓῸ δχίοσζῃο Υ. 
δλῤΑΡον ζομδὶ: ἐχίεγῃυπι ΡΓῸ ἰπίο γῆ. 
Υ, ξαραλε ραν. ἴῃ ἡ ὕῬῖοὸ εν. ἀπολο- 
γοῦμαι, φέρι Υ. ἐπι ρετίδοϊαδι, δοσίβίι8 

αὐθεντεύω, ἀοταϊηυβ 50π| 75, 15 
αὐθέντης, ἐβαξμο Ἴ, 19. 74, 31. 

ΗἩαϊερὶ ὅ5, τό. Μοβοονίδε 22, 15. 
Ῥειβασαπι ὅ:, 19. ό:, ό, 1-ς (φεῦ. 

ἢ--2 



οο 

αὐθεντὸς ὅτ, 3). ἘΠοάϊ (σεη. ροἷυτ, 
αὐθεντῶν 11, 190). Διαϊδομίας 67, 31. 
Ἴο, 30 (σοη. αὐθεντὸς 67, 30. 70, 26. 
ἃςς. αὐθέντην 821, 11). 5υϊΐδηιι5 7.0- 
σογτα 9, [7. 12, 13. 16, 19. 17, 28» 
19, 22. 20, 27. 23, 5, 8, 15. 24, 
17. 428, 3, 12. 16, 22. 27, 1ό, 20. 
28, 27. 31) 21. 32, 1. 34, 4. 30, 
10. 41, 7ν 10, 20. 42, 25. 43, 17, 
19. 45.2. 47ν.6, 12. 48, 5. 51, 21. 
52, 20. 53» 3: 55» 3» 5: 57. 13: 04» 
11. ὅς, ἢ, 11, 22. 69, 3, 5, 23, 24. 
Ἴ3ν 1ν 5. 74» 9, 13: 75ν τό, 27. 76, 
5. 77, 14. 78, 21, 24. 70, 2. 80, 
48. 81, 6, 24, 28. 82, 19, 21. δέῃ. 
αὐθεντὸς 7, 9. το, 20. 18, 15. 21, 
8. τό, 123, 27. 24, 9, 12. 27, 1. 20, 
15. 37, 14. 38, 19. 42, 19. 47, 11. 
48, 9. 53, 8. ό4ᾳ, το. όρ, ΄Ιο. 74» 
Ἴ. Ἴ5, 5, 22. Ἴ6, 12, 15. 78, 3. 70, 
1. 81, 14, 17. 821, 20, 25. ἀφεντὸς 
84, 4. ἀδαῖ. αὐθέντῃ το, 17. 37, 16. 
4. 32. δος. αὐθέντην 10, 4. 12, 7- 
15, 26. 28, 122. 109, 22. 37,6. 41, 
6. 52, 17, 24. 54, 11. 75. 25. 76, 
18. 8ο, 8. 82, 14. 84, ό, το, 18. 
αὐθέντη 75, 18 

αὐθεντία, Ἰταροτῖίιπη 60, 5. 54, 14. 59, 
Δ. 81, 121 

αὐθεντικὸς, 50] 1}8Π0 ρΕΓΓΙΏΘΠη5 27, 3. 46, 
17, 19. 47, 17. ηό, 1 

αὐξάνω, αὐξύνω: αὐξήσας 68, το. αὐξη- 
θέντος 40, 15. αὐξύνει 63, 4. αὐξυνθεὶς 
ό:, 20 

αὐτὸς, αὐτὴ, αὐτὸ, ἰ5, εα, ἰὰ 61, 12, 14. 
72. 18. 77, 28. 8, 123. 80, 321, 33. 
82, 14. 83, 16 εἰ πη. τῆς αὐτοῦ 
αὐθεντὸς βουλῆς 82, 2ο. αὐτὰ ρτο αὐτὰς 
73. 8. 82, 20. Υ. ΡΓΟΠΟΠΊΘΏ 

αὐτοῦ, Ἰὰς 84. 14 
ἀφανίζω, ἀενακίο 80, 14 
ἀφανισμὸς, ἀενακίαιίο, Ἔχοϊάϊυτα 9, 1ό, 

34, 3. 70, 19. 74, 18. 80, 22 
ἀφεντὸς ν. αὐθέντης 
ἀφορίζω, ἀχοογηπιηΐοο: τοὺς ἀφορίσαντας, 

Θχοοχητηιηϊοαῖος 36, 9 
ἀφορισμὸς ἀχοοπιτηυηίοδίίο 26, 8 
ἁγῖδες, ἀτοὺβϑ ρογίδγυπι 14, 23 

βάλλω: βάλλοντες σκῆπτρον ἐν τοῖς 
τείχεσιν 14, τό 

βαλτώδεις τόποι, ρα] 5 γὰ 74, 23. 77,15 
βάμπακες, σοβϑΥρὶδ 13, 14 
βασιλεία, Ἰτηροτίαπι 78, 14. 84, 7 
βασιλέων τῶν ἡμετέρων, ἱτηρογαίοΤΌ 

ΒΥΖΔΏΙΙ 78, 31 
βασίλισσα, ἂς ἀχοῖε ἀεθροίδε Ῥεϊοροῃ- 

Ὠδ5ϊ 25, 8, 25 
βαστάζω: βαστάσαι τὴν χαλάστριαν, 
Ῥίον ὩὩΟΘΏΙΟΓΙΩ σΟπΟι5581) ἴδηοτα 

ἘΠΤΉΕΘΙΘ ΟΗΠΈΟΝΙΟΘΑ 

13, 10 
Ἔ βεζύρης, ἀτοϊιϊβαῖταρα Τυτοοτγῦχῃ 60, Ι. 

15. 15. δος. βεζύρην 67, 9. 15. 17. 
ποῖλ. ρῥίυτ. βεζύριδες, τοΑρηδῖοβ 8, 24 
(βεζήριδες). 53, 2. 54. 18. 55, 6, 12. 
δεπ. ῥἷυν. βεζύριδων ε6, 2. δος. ῥἷυτ. 
βεζήριδες 8, 8. βεζύριδας 53, 2 

βέλτιοι 1.4. βελτίονες 63, το 
βίος, νἱϊα, τερὶτηδηΐιπι: τῆς ἐκκλησίας 

46, 12. αἀἰϊνί(ἰδε 231, τῇ. 46, τι, τό. 
86, 2, 19. 59, 11. 62, 9. 63, τό. 
6ό, 3ο. 67,23. 68, 4. 72, 19. 8ὲ, 
14, 16. 83, 27. βιὸν αἱ Νεορτδεοος 
ἀἰν εἰα5 34. 22 

βοεβόδας, Ὀτίποερ5 Μοϊδοναδιδοῃίδα 8ὲ, 
17. δος. βοεβόδαν 81, 18. 82, 19. 
βοεβόδα 8ι, 11 

βοὴ: μετὰ βοῶν 63, 2] 
βοηθῶ: βοηθῶσι, ῬὈτδεδοηβ ἱπάϊςδϊνί 

40, 14 
βοὰδ ἐκ σκλόπον, σἱοὔτ5 ἰογτηθη 13, 27 
βουβωνικὸν πάθος, μεδῖ15 68, 14. 71, 4 
βουλεύομαι οὐτὰ ἀδῖϊνο 2, 11 
βουλὴ, ςΟὨ51] 1, οΟΡίηἷο 10, 1, 2. μετὰ 

βουλῆς αὐτῶν ὅ4, το. βουλῆς γενα- 
μένης 31, 16. βουλὴν εἶχον 41, 5. 
8ο, 4. βουλὴν ἐβουλεύσαντο πικρο- 
τΤάτην τἴ, 15. βουλὴν ἐποίησαν 14.1. 
51, 18. ἐκάθησαν εἰς βουλὴν 9, 18. 
βουλὰς νέων το, 3 

βουλίζω, ἀεξιηεγροὸ 14, 7 
5 βούλλα (Ὀ1}14), 5ἰρῚ πὶ 37, 10 
" βουλλώσαντες, 5101] ἱτίργεβϑο 37, 11. 

ν. σφραγίσαντες 
βουτζία ἰ. ᾳ. βουτία, ἃο]ϊδ 13, 7 
βρύσις, (οὨ5 86, 2, 3 

γαμπρὸς 1.4. γαμβρὸς 48, 7. 59,121. ὅᾳ, 
6. " 6. 77, 24 

γὰρ οσαι58]6 2, 1. 3, 2. 4, 8. 8, 13. 
9, 11, 10. 1ο, 9 (29), 11. 11, 24. 
11, 3 (1), 10. 15, 12. 1», 20. 10, 
14. 10, 10. 22, 6. “6, 23. 27, 1, 
18. 18, 19, 26. 20, 7, 12, 15. 30, 
1 (ὀξδ), 3, 25. .31.,18, 28. 31,22. 33, 
12. 21. 34, 16, 2ο. 35, 20. 26, ό, 
10. 38, 4, 8, 12. 40, 9, 23. 41, 3, 
10, 24, 16. 42, 2, 5, 11, 13. 43, 17- 
44: 3: 45. 4.18. 46, 3, 9. 47, 3» 7» 
19, 13. 50, 10. 52, 13, 16. 53, 5. 
54) 4, 1ο. 57, 10. 569, 20. 60, 18. 
61, 15. 18. 63, Ιο, 18, 24. ό4, 1, 2, 
3, 10. 65, 14, 15. 66, 1, 3, 18, 25. 
68, 4, 22. ὅρ, 11. ο, 2 (15), 13. 
Ἴ1, 18. 72, 13, 18. 73, 31. 785, 10. 
η6, 6. 77, 8. γη8, 16, 18. 70, 4, 15, 
19. 80, 31. 82, 7. 84,1. ΘχΧρ]οα- 
νυϊῃ 1, 5. 2, 8. 13,1. 18, 2. 34, 
9. 35, 2. 327, 17. 41, 12. 42, 

18, 44. 1, 6. 45,114. 48, 3. 52, 
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17. 56, 4, 258. ὅο, 15. 66, 5. 68, 6 
(15). 71) 23. 11, 1. 74, 6. 78, 1. 
6, 6. 8ο, 14, 30. 81, 12. -- δὲ 
1, 8. 2,13. 3, 7. 4ν.||0, 24- δ5ν.ύ, 
10, 19. ό, 14, 20, ᾿" 18. 7, 4» 9, 
17, 18. το, 3, 9 (19), 20, 22. 12, 
1, 3 (1, 23. - 14. 14, 3, 4» 9, 
14) 17. 17, 10. 18, 4, 13, 15, τύ, 
1, 18, το (5), 20. 20, 21, 27, 
21) 10, 24. 22, 2) 5, 15. 13,1, 18 ἰνεὴ. 
424, 8, 10, 12, 20. 25, 15, 16, 20, 22, 
28. 16, 17, 21,25. 27, 2, 3, 14, 16, 
19, 20, 22. 28, 2, 13. 14. 10, 3») 9, 
16, 19. 30, 7, 14, 16, 23. 31, 24. 
832. 10, 23. 33, 7» 17- 34. 18, 22. 
255 1, 3) 8, 27. 36, 4, 8, 18, 20. 37) 
1,14. 38, 3, 4. 9, 10, 20, 21. 89 
ΙΟ0, 11. 40, 6, 16. 41, 7, 14. 48, 
13, 19, 22. 46, 4, ΙΟ, 13, 19, 22. 
47, 6, 17, 10, 21. 48, 7. 50, 1, 4. 

51, 185, 21. 52, 5, 12. 53, 7, 10, 14, 
22. 584, 5. 58, 18, 11, 22 (τ), 24. 
56, 1, 7, 8, 15. 17, 22. 58, 12, 

14. 17, 10, 23. 59, 10, 17. ὅο, 3, 4, 
5, 11, 13. 61, 5, 7, 24. ό:, Ι, 3. 
632, 14, 16. όξ, τό, 18, 19. 66, 7, 
ΙΟ, 20, 22. 67, 17, 20. 68, 1, ό, εἴ. 

,) 1, 13. ο, 2 (29), 9, 13. 71, 11, 
13, τό ὑδεὴ, 10. 72, 7, 14, 19, 24, 
27. 73. 11, 13. 74,4.) ὅ, 13, 15, 30. 
5. 4) 85. 13», 14. 17, 10, 23. 76, 
8, 10. 77, 3: 4. 17, τις η8, 2» 4 19. 

79. 18, 29. 8ο, 12, 16 (δέδ). 81, 3, 
18, 26. 3, 16, 1, 34, 18. 84, 10. 
Ξ γὰρ (Ξ: διὰ) τοῦ τόπου τὸ ἄβατον 
43, τ ππι ϑόμπα Ἴ, 5. το, το. τό, 
10. 4" 1. 46, 16. 52, 20. 
68, ᾽ν. Δι 71, 190. 76, τ. Ἴ7, 2. 
8, 17. 19, 30 

" γαρδινάλιοι, οατάϊηΑ}}} ό, 1. 7, 19 
γειτονοῦντες 19, 14 
γελῶντες αὐτοὺς, 605 14|]Θηἴ65 12, τό 
-γεμίζω, ἱπιρῖοο : ἐγεμίσθησαν 66, 6 
Ἐ γενίτζαροι, Ἰαιϊδεατὶ 10, 14. 30, 18. 

44, 15. 50, 22. 51, 21. 52, 18. 53, 
Ι. 54, 12, 13. 55, 3, 2 63, 12. 
γιανίτζαροι 70, 23. ὙἘΡΤΤΠΡΩΥ Ιο, 1. 

49, 3. 51, 18, 20. 53,9, 25. 585, 5 
Ἴ4ν 10. 83, 8. γενιτζάρους "Ὁ. ὅο, 
5. γενίτζαρι ἃςο. βἰηρ. 11, 2.-ἀγᾶς 
ἰλάρθδιν τῶν γενιτζάρων 51, 1ῆ. 

ἀδα Ἰτιὰ Ῥῖο ποῃιχίπαῖϊνο : ὄντος καὶ 
παρακαθημένου 44. 1. παρακαθημένον 
13, 1Ι0. αὐτοῦ ζῶντος 84, 21. Ῥ͵ΓῸ 
ἀαῖνο : ἔδοξε γὰρ αὐτῴ.. . ζῶντος 
αὐτοῦ 5ο, 3. μηνὶ Αὐγούστον.. τλτΡι 
λίου 85, 7, 9. Ῥο δοςυβαίίνο : υἱὸν.. 
εὑρεθέντος 30,1 

 γιαμπάσιδων, ΤΉ ΤΕΙ 53, 18. ((. 

ΙΟΙ 

Ηΐι. μοι. 6ό, 5: τῶν γιαγειμπασίδων 
ἤτοι τῶν πρώτων κεφαλῶν αὐτῶν 

Ἐ γιανίτζαροι ν. γενίτζαροι 
γίνομαι : γενέσθαι 9, 15. γενόμενος 30, 

9. γενομένου 32, 3. γεναμένης τό, 
18. 27, 11. 30, 12) 21, 321, 22. 32, 
Ἴ, 15, 26. 37, 14. 45, 11. 48, 10. 
66, 15. γεναμένην 10, 8. 75, 30. 
81, 5. γέγονεν 35» 13 

ἐνβαά τι: ἔγνωσαν 42, 21. γνώτωσαν 
12; 

γκρεμνίζω 1.4. κρημνίζω : 
85, 2 

γλῶσσα: γλώσσης 35, 21. 45, 18. 
γλώστης 45, 11. γλῶτταν 26, 5 

γνῶσις, Ρτυδεπίϊα 6, 22. .38, Ἴν, 28 
γομίζω: τὰς σκευὰς αὐτῶν γομίσαντες, 
οὔ ἀγηια ρἱοῦ δ ἱπηρίενοσυηῖ, 34, 
21 

γοῦν, Ἰρίταν 4, 2. 15, 5. 37, 5- ἰΔΏΙΘΏ 
5. 34 

γραφὴ, ερ᾿5ἴοἷα 721, 13 
γυναικάδελφος, υχογὶβ ἔγαΐογ, 21, 10. 84 

20 

ἐγκρέμνισαν 

: ἔσχε γυναῖκα, ὩυΡ(115 μΔΌυϊξ 22, 

3: ᾿γυνὴν 0,7 
γυρεύω, εἰτουμηπαΑνρῸ 80, 9 

δὲ βιρεγῆυυτα 22, 23. 51, 23. 63, ΙΙ. 
70, 31. 70, 4- 80, 2 
ας συγγενοῦς αὐτοῦ, οὐ οορηδίο 

δΙϊουΐ τοπὶ δοσυβανῖϊ 68, 9 
δεκανίκι(ο)ν, Ὀδου]ι5 ραϊσίασοδδα 1, 6. 

242, 19. 46, 21 
τω τοῖς κληρικοῖς, Ῥᾶϑδὶνα 18, 

ϊ 
δέρνω ἰ.4ᾳ. δέρω, νετῦεῖο : δύο γὰρ 

δερνόντων ὁ τρίτος πρῶτος 30, 1, 2 

70, 23 
δέσποινα, ἰταρεταϊχ 7, 8. υχοῖ ἀοπίηὶ 

Ῥεγβίδα 25, 21. ὅο, 22. 61, [2, 14. 
6η. δέσποινα 

δεσπότης, ἀοτηίπυς, Ῥεϊορομῃδβὶ 20, [ο, 
417. 11, 8, 10, 15, 25. 22, 4) Ἶ. 23, 
[γ.44. 24, 5.13. 25, 8. ν. βασίλισσα 

δευτερεῖα (τὰ) 71, 23 ' 
δῆθεν ν. τάχα 
δήνοντες ἴ.ᾳ. δέ(ν)οντες, νἱποϊθηῖθθ 34,» 

11. ν΄. προςδέω 
διὰ: διὰ τὸ εἶναι οἰκούμενον 19, 40. 

αὐτὸν ἅρπαγα ὅρ, 30. αὐτὰ πάνυ 
ὡραιότατα Ἴ4, 21. διὰ τὸ... οὐκ ἠδυνή- 
θησαν 6, "3ἅ.---4. ν. διασυντόμως 

διάγω: διῆγε τὴν ἡγεμονίαν 38, 
διάκειμαι: φιλικῶς διέκειτο μετὰ τοῦ 

βασιλέως 4.11. κακῶς διέκειντο μετὰ 
τοῦ πατριάρχου 48, τό 

διακρίνω: ἐδιέκριναν 46, 5 
διαμένω: ἐδιέμεινε(ν) 13, ΗΕ 45..,6 
διαμηνύομαι τινὶ 4, 13. 21, 16. τινί τι 
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ό, 9. 75. 30. τινὰ 8, 15. 41, 7. τινὰ 
περί ΤιΡΟΣ 1, 15. πρόξ τινα 11, Ἶ. 41, 
10. πρός τινά τι 8, 18. πρός τινα ὡς 
8, 14. πρὸς Βενετίκους, δώσωσιν αὐτὸν 
δρόμον Ἴρ, 6---". ὅπως 84, 17. ὅτι 
8ο, 7. ὡς 11, 10. 10, 29. διεμηνύθη 
ὑπὸ τοῦ αὐθεντὸς ἵγα ἔλθῃ 81, 13 

διαπράττομαι οὔτ δορσυβαίϊνο 25, 17. 
οὔτ ἀυοῦυ5 δοσυδας "Υἱ5 71, 21 

διασαφῶ 10, 5 
διασυντόμως, διὰ συντόμως 9, 3. 6ο, 16 
διατροφὴ, πυϊγπιοηΐτη. εἰς διατροφὴν 

4. 11. 22, 24. 23,9. 24, 221. 16, 6. 
47,6. 63, 24. ό5, 8. η8, 10 

δίδωμι, οὐπὶ δοοσυξαῖνο εἰ ρεπίτϊνο 71, 
8. οὕπὴ δοοιιξαῖΐνο οἱ ἀδῖίνο 10, 12, 

14. 13, 9. 15, Ἴ. 27, 5. 38, 24. 
7, 13. ὅ:, 5. ὅς, 11. 83, 12. 
ὕσωσιν αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν 49, 9. 

οὕσὴ ἀυοῦιυς δοουβαῖνὶβ 1, τό. 2, 1. 
3.4. 10, 12. 190,6. 22, 13. 13, 24. 
24, 15. 16, 4. 27, 4. 32, 14. 38, 
13. 309, 22. 49, 8. 651, 22. 57, 12. 
ὅ2, 1. ὅ4, 19. ο, 31. 78, 10. 79» 
ἡ. 80, 27. 83,14, 16. οὕτὰ δοουξαῦνο 
εἴ πρὸς οὕπ) δοουβαίδΐνο 2, 6. 3, 3. 
19, . 21, 5. 11, 16. 27, 8. 50, 5. 
55, 8, 14. 50, 3. 71, 7. 74» 10, 33. 
82, 1Ο, 21. ἐδίδουν 11, 10. δέδωκε τὸ 
κοινὸν χρέος, τηοτίτι}8 ε5ἴ 23, 15. ὅπως 
δώσωσι καὶ τὴν πόρταν, αἱ Τυτοος 
ἀεθο θη 9, 19. ἔδοσαν τὰ τείχη, 
Τηοδηΐδ Ῥεγουβδοσυηὶ 13, 8. δέδωκαν 
αὐτὸν, εὐπὶ νυ ϊπογανοσυηΐ 132, 31. 
(βολὶε) δέδωκεν αὐτὸν, σίους οὐπὶ 
νυ]ηογανὶς 13, 2). ἔδωκαν ἐκ τῶν 

ἰσθεν, 605 ἃ ἰεγρὸ ἱηνδθοσαηί 63, 
14. δέδωκε πόλεμον μετ᾽ αὐτοῦ, οὐτὰ 
60 ὈΘΙ]υπὶ ρεβϑῖὶ 49, 13. ἔδωκαν τὰς 
σάλπιγγας, ἰὰῦ85 οδοϊηδτυηῖϊ 10, 7. 
ἔδωκεν ὁ αὐθέντης αὐτὸν θέλημα, δυτὴ 
ἀοτηΐηυβ υ551ῖ 80, 27. ν-. δρόμος 

διώροφοι οἶκοι 80, 21 
Ἔ δομέστικος μέγας τό, χ6 
δόξαν εἶχον, τορα ΑΌΔΩΓΟΣ 12,1 
δόρυ, ἄαϊ. 1ο, 22 
δορυφορία, 5616}}}{65 3, 7. 21, 21 
Ἔ δούκας μέγας τό, 16. ν. δούξ. 
δονλεῖαι, Ξεγνϊτυἱε5 ᾿γαθαϊουΠλ 51, Κ 
“ δοὺξ μέγας 7, 23, 46. ν. δούκας ᾿ 
δρᾶμα, ἰαοΐηυβ 24, 24- 31, 12. 44. 16. 

ἰηδἀϊδε 35, 7. 4101 
δρόμον δίδωμι, ἰθετυτλ οχϊϊαπι ἀο 10, 

12. 6ο, 3, 7. 79, 7 
δρῶ: τὸν δράσαντα τὴν φαρμακοποσίαν 

41.1 
ΑΗ ἠδύνοντο 11, 22. μὴ δυνηθεὶς 

τὰ σκάνδαλα, οὐτὰ οἰεμπάϊ!ςυ}] 4 (ΟἸ]6τα 
ὯΟΏ Ῥοβϑεῖΐ 20, 21 

δυνατὸς, ταυηϊί5 71, 16. 83,) 23 

ἙἘἙΟΤΉΞΕΒΘΙΘ ΟΗΚΟΝΙΟΑ 

δύω, οοπουῖΐο: ὄδυσαν τὰ τείχη 13, 8 
δωδεκαετὴς 74, χό 

ἑάω, ὦ: εἴασεν 18, 3. εἴασαν», το, 13 
ἐγείρω εἰς θυμὸν, δὰ ἰταπι σοηοϊίο 80, 13 
ἐγγράψας πρὸς αὐτῷ τὰς νήσους, οὐπὶ εἰ 

ἰηβυ}ας5 δ ἤχίββοι 84, 16 
ἔγκλημα, οὐρὰ 29, ΙΙ 
ὀγκεκρυμμένα, οἷἴδτῃ 75, 28 
ἐθέλω 6, τ 
εἰ οὐτὴ σοη]υποίϊνο: οἱ εὐτυχήσω 9, 22. 

εἰ γένηται 9, 13. εἰ πορευθῇ το, 4. εἰ 
μὴ, ἀλλὰ 24, 18 

εἰκονίσματα, βαποίογυπ) ἱτηαρὶποβ 46, 20 
εἰμί : οὐκ ἔστιν ὅπως μὴ 78, το. ἦν ἰδεῖν 

81, 4. οἰκοῦντες εἰσὶν 70, 15. ἦν οἰκῶν 
84, 2. εἶναι οἰκούμενον 19, 20. βοῶν 
ἦν 10, 11. ἦν [ἐκδεδομένη] πρὸς τὸν 
κράλην, πρὸς τὸν Μόσκοβον 22, 13, 14. 
ν εὑρεθεὶς όρ, τι. ἦν εὑρισκόμενος 77, 

5. ἣν ἡγεμονεύων Ἴ8, 13. συνήθης ἕω 
ἐσθίων 9, 3. ἦν περικατῶν 82, 17 

εἰἱρηνεύω : εἰρηνεύσῃς ἡμᾶς 11, 7. ἰηῖγΔη- 
βἰτῖνα 18, 7 

εἰς : ἕνα εἰς χιλίους 14, 1ο. ἔφερον 
(δέδωκαν, λάβῃ, λαβεῖν) 6, 17, 19. 
45, 190. 27) 7, 24. νέος ὧν εἰς ἡλικίαν 
τοῦ μείρακος 8, Ἴ. εἷς ὃν γεγονότες 
53, 4. μετεκαλέσαντο εἰς τὸ ἀντι- 
μαχήσασθαι 8, 1]. ὅπως ἔχωσιν 
αὐτὴν εἰς πατριαρχεῖον 10, 19. διαπρά- 
ξασθαι εἰς τοσοῦτον πλῆθος 14, 10. 
στρατεύει εἰς τὸν Σὰχ 50, 9. οὐκ ἔστι 
δυνατὸν εὑρεθῆναι εἰς ἁτέραν βασιλείαν 
84, 1. εἰς ὄψιδαν 7ο, 21. εἰς μακρὰν 
28, 3. υἱδὶ 411τὸς ἐν Ροβὶ ἔρχεσθαι 43, 
15, 19. ν. ἐς 

εἷς : ἕναν 39, 16. εἰς ὃν γεγονότες 53, 2 
εἴφειμι: εἰφῆεσαν 14, 15. 54, 22 
εἰξόδημα, τεάϊϊυ5 24, 20. 47, 10. 68, 8. 

ν. ἔξοδος 
εἰςπηδήσας 617, 18 
ἐκ, ἐξ, ἃ Ῥατίθ 17, 14. 21, 23. 28, 10. 

37. 14. 40, 19. 56, 13, 14. 70, 26. 
γ2. 17. Ἶ5ν. 20. 84, 21. Ρῥτορῖίοξ δ, 
17, 6, 22. 14. 21. 25, 24. 31, 28. 
855, 24. 72, τό. ΔΌ 19, 21. 20, 18. 
Ῥεῦ: ἐκ τῆς γεφύρας 13, τι, τό. ἱπάς 
δΔΌ: ἐκ τριῶν ἡμερῶν 72, 14. ἐκ πολλοῦ 
51, 16. ἐκ τῶν ἄλλων, Ρ]υ5 ᾳυδπηὶ Αἰ 
53, 11. οὕχὴ δοουξαῖδνο 68, 6. 8ιὲ:, 13 

ἕκαστος: τὴν καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 13, 11 
ἐκβάλλω: ἐκβαλών τι πάθος θανάσιμον, 

ἱπτηογθυτῃ ρεσηϊοϊοβυϊῃ ἀοίαρδυς 68, 30 
ἔκδικον ὅμμα 57, 41 
ἐκεῖ ἰ.ᾳ. ἐκεῖσε 6, “τ. κἀκεῖ ἷ.4. ἐκεῖ 57, 

19. 68, 3: 
ἐκεῖσε ἰ.. ἐκεῖ 6, 6. 19, 9, 18. 67, 23. 

η6, 1. 77, 21. ἰ.ᾳ. ἐκεῖθεν γό, 2 
ἐκκλησιάρχης μέγας 47, 1, 18. 33,1 
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ὀκλέγομαι : οἷον ἃν ἐκλέξωνται 18, 14. 
ἐξελέξαντο 10, 1 

ἐκλεκτός : τοὺς ἐκλεκτοτέρους Ῥῖο 5ιρεῖ- 
Ἰδαῖνο 17,1 

ἐκπλήσσομαι συτῃ δοουβαῖΐνο 38, 265 
ἐκτός: καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς 72, 27 
ἐλενθερόω : ἐλενθέρωσε δῖ, 3 
ἐλεφαντίωσις 1.4. ἐλεφαντίασις, τοοζῦθυ5 4, 

23 
ἐλείζω: ἤλπιζα 71, τι8. ἤλπισε... ποιῆσαι 

.«««καὶ στέρξωσι 6, ---ὃ 
τ ἐμήνης, Ὀτοσυγεαῖοτ 82, 3 
ἐμπίπτω: ἐμπεσεῖν ἐν κινδύνῳ 24, 8 
ἐν Ῥῖο εἰς ροβὶ ἀναβαίνειν 55, 7. ὅρ, 8. 

ἀναβιβάζειν 13, 3. χό, 14. ἀναχωρεῖν 
11, 1. 30, 3. ἀνέρχεσθαι 20, 14. 
ἀπάγειν όρ, 13. ἀπέρχεσθαι 5, 5. 13, 
20. δ0, 14. ἀποδιδράσκειν 17, 4. 
ἀποστέλλειν 83, 56. βάλλειν 32, 14. 
34ν.6. 46, 13. 84, 9. εἰεξέρχεσθαι δὲ, 
14. ἐκστρατεύειν 43, 1ο. 81, 11. 
ἐμβαίνειν 40, τό. 79, 15. ἐμβάλλειν 
14,1. ἐμπίπτειν 14, 8. ἐξέρχεσθαι 
68, 22. ἐπανέρχεσθαι 82, 14. ἐπιστρέ- 
φειν 84, 11. ἔρχεσθαι 5, τρ. ό, 11. 
ἡ, 6. 17, 25. 12, 5. 23, 3. 28. 3. 
30, 7. 33, 10. 40, 21. 41,15. 44,0. 
45.32. 48, 17. 40, 6. 51,1. 52,8, 15, 
ΕἼ. 57.18. 63,8. 64, 5. 65, τη. 66, 
ἴ0. 67, 5, 20. 74. 34- 77, 19. 78, 3» 
24. 0, 1ο. 81, 7, 10. καταβιβάζειν 
13, 5. καταντᾶν 41, 9. μετατίθεσθαι 
20, 26. οἴχεσθαι 58, 3. περαιοῦσθαι 
18, 8. 41,2. 50, 12. 51, 11. 6ρ, 7. 
18, 18. περᾶν 40, 1Ιο. περιπίπτειν 4, 
43. 13, 22. πίπτειν Ἴ, 10. ἽἼ0, 22. 
45, 1. 31, 6. πλησιάζειν 0. 34. 
πορεύεσθαι 5, 1,3. 9, 13. 12, 5. 17, 
1Ἴ. 11, 8. 23,06, 27. 24,0. 206, 22. 
241, 14, 21. 32, 8. 33, 14. 40,20. 48, 
25. δ4.2,) 12. 55), 156. 56, 18. 57, 16. 
58, 1. 64, 14. 65, 21. 67, 11, 14, 30. 
68, 27. 73, 10. 75 ἡ. 6, 14, 23. 79, 5. 
8. ῥίπτειν 20, 6. 43, 11. 81, 3. σκορ- 
πίζειν 68, 4. στέλλειν 11, 4. 41, 10. 
όρ, 4. στρατεύειν 40, 14. 59, 9. ὅρ, 
22. Ἶ8, 27, 19, 32. 83, 12. σύρειν 
13, 3. φέρειν 18, 4, 12. 11, 25. 22, 
19. 13, 8. 46, 11, 14. 27, 22. 32, 6. 
23, 8. 41, 16. 42, 4. 58, 5. 63, 10. 
68, τι8. 70, 4. 73» 2. 81,1, 8. 84, 
14. φεύγειν 74. 22.---τὴν ἐν αὐτῷ γενα- 
μένην ἀδικίαν 10, 8.---ἐν μεγέθει σώμα- 
τος 27. 2.--νν τῷ ἐπαγελθεῖν 35, 1.- 
ἅμα ἐν τῷ πορευθῆναι 55, τ6.---διδόναι, 
παραδιδόναι ἐν ταῖς χερσὶ 40, 9, 12. 
78. 14. 81,20. ἐδόθησαν ἐν τῷ πατρι- 
ἀρχείῳ 15, 1ο.---θέσω ἐν τῇ σῇ κορυφῇ 
8, τό. θέντες σκῆπτρον ἐν τοῖς τείχεσι 
44, 15. ἐν δόρυ το, 1221.---καθῆσθαι ἐν 
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ἵππῳ 47, 15. 51, 14. ἐν τῷ θρόνῳ 62, 
8. αν» ἐν τοῖς ἵπποις 73, 128.--- 
πλησιάσωσιν ἐν τοῖς τείχεσιν 14. 14.-- 
ἐπορεύθη ἐν (Ξε πρὸ) τῷ Οὐζοὺν 18, 
16.---τρωθεὶς ἐν τῷ αὐτῆς ἔρωτι 10, 24. 
--ἐν (Ξ- παρὰ) τῇ ἀδελφῇ 11, 6.---περι- 
βοήτος ἐν (-: ἐπὶ) κακίᾳ 78, 3. γαμπρὸς 
ἐν (Ξε: ἐπὶ) θυγατρὶ 48, 8.---ν (5: διὰ) 
πλοίοις 71, τό. ἐν (5: διὰ) πυρὶ 34, 23. 
- :ἐν (Ξξ ἕνεκα) τίνι ὀγκλήματι 10, 11.--- 
ἐν ἑνὶ λόγῳ, 5ἷηε ἀἰβιου]ϊαῖα 19, 19. ἐν 
ᾧ...ἐν αὐτῷ 83, το 

ἐναντιοῦμαι ουτὰ δοσυκαῖῖνο 68, 7 
ἐνδεὴς ἔκ τινος Ἴο, 14 
ἔνθεν: ὁ μὲν ἔνθεν, ὁ δὲ ἔνθεν 24, 21 
ἐντόπιος : τοὺς ἐντοπίους ἀνθρώπους 57,3 
ἐντὸς οὐτὴ ρεηϊίνο 8, 6. 35, ΙΟ, 1Ι- 

246, 1. 39, 10, 14. 16. 54,0. 66, τύ, 
19. 72, 2, 22. 5'η6 ΈΠΙΓΝΟ 34, 5. 
Ἴ1, 23. 73, 18. ἐντὸς καὶ ἐκτὸς 17, 9. 
ό4, 18. 72, 17. ἐντὸς σαραγίον καὶ 
ἐκτὸς 28, 15 

ἐξαιρῶ : ἐξέλωσι τοὺς Τούρκους 14, 10. 
ἐξέλωσιν ἡμᾶς ἐκ τῆς Δύσεως 17,15 

ἐξεύρετε ἰ.α. οἴδατε 53, 11 
ἔξοδος, ἐεχρεηβ8 6, 1. 47, 21. 68, 23. 75. 

ἐξόχως 13, 1ὸ 
ἐξωθῶ : ἐξέωσαν 20, 11 
᾿ὀξώκαστρον (ἔξω----ἈΞΙΓΟΤΩ) 14, 13 
(ἐγπαίρ(ν)ω, ἰενο: ἐπῆραν 86, 6, 8, το, 13; 

15,1 
ἐπάνω ουὐτὰ δοουκαίΐνο 73, 10. ἐπάνου 

οὔτ ζοηΐῖῖνο 63, 6. 73, 10 
ἐπαπειλοῦμαι ὅτ, 1 
ἐπὶ: ἑλκομένας ἐπ᾽ ἀγορᾷ 15, 8. ἐπὶ τὴν 

αὔριον 14. 13. ὅρ, 10 
ἐπίκλην: οὗ τὸ ἐπίκλην Κόκας 10, 11 
ἐπικράτεια Βενετίκων, ἀοτηϊηϊππὶ Ν΄αῦδ- 

(οσυτῃ 80, 29 
ἐπισείομαι : ἐπεσείοντο αὐτοὺς ὡς ἀσεβεῖς 

7, 12. 8Πη6 ἀπεσείοντοὐ (ί. Ηἱϊδί. 
114 19: ἐχωρίζοντο αὐτῶν ὡς 

δε Ὁ ᾿ »' 
ἐπίσταμαι : ἠπίστατο 65, 15. Ἴύ, το. 

ἐπιστάμενος Ἴ1, 5. Υ. ὑπίστατο 
ἔρχομαι ν. ἔτει 
ἐς ὕστερον 41, τό 
ἕφοδος τοάἀϊϊι 47, 21 
ἔτει τῷ αὐτῷ 33, το. ἐρχομένῳ ἔτει 

3» 5. 
ἔτι, ροβίμδο 70, ὁ 
Σ πμέσία, πρ ρα θα με νην, ὃ 
εὐθέως, εΞἰαϊϊ 1Ο, 22. 21, 9. 31, 13- 34) 

[Ά. 36, 14. 40, 7. 66, 19. 72, 12. 
,32 

εὐὐδς Ῥοηδάϊοο 2, 10 
εὑρίσκω : εὕρισκαν 75, 15. οὐχ εὑρέθησαν 

μετ᾽ αὐτῶν, εἰβΒ οὈνίατα ὩοῺ νεποσιης 
83, 10. εὑρίσκετον ό, 521 
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εὐχαριστῶ : εὐχαρίστησαν 13, 12 
ἔχω: εἶχα 63, 14. πῶς γὰρ εἶχε κρῦψαι; 

Ἴ1, 9. οὐκ ἔσχεν αὐτοὺς πειθομένους 
63, 17. εἰ γὰρ ἐλθεῖν εἶχες... ἄχομεν 
ποιῆσαι τὸ σὸν θέλημα 53,11---.3. πῶς 
εἴχομεν λαβεῖν; 7.1, 6. ν. κακία, ὅ τι 
οἱ τί , 

ἕως οὔπὶ σοηϊεῖνο 10, 3. 13, 12. 22, 21. 
25, 11. 309, 2. ὅΣ, 18. 63, 27. 64, 
ΙἼ. 66, 29. 68, 2. 73, 15. 78, 22, 
40. 79, 12. 82,1, 30. 84, 8. οὔτὰ 
ΔΟΟΌΒΑΙΙΝΟ 21, 21. 83, 1. 84, 10. ἕως 
οὗ 11, 15. 34, Ἴ. 44. 16. 53, 13. 76, 
41. ἕως ἐν τοῖς ζῶσιν ἦν 20, 11 

τ ζάρια αἴεαε 28, 4 
ζήτη ἰ,. ζήτησις, ἡυδεκία 67, 15 
ζήτημα, Ῥεϊϊτο 21, 16. 25, 18 
ζωοτροφοῦμαι : οὐ γὰρ εἶχον τί ζωοτρο- 

φεῖσθαι χ25, 6 

ἣ, υἷυβ αὔδλιῃ 7, 10 
ἡγεμονία, ἱταρετίυτα, ἀοπκιηίυτ, ῥτὶποὶ- 

Ραΐϊιβ 2, 23. 3. 16. 8, 3, 4. [1, 8, 
14. 38, 1. 39, 7. 42,1. 48, 3. 50, 
6. 55, 14. 621, 14, 16. 63, 5. 71, 11. 
73, 14. 8, 18,.22, 26. 81, 20, 30. 
83, 11. 84, 21 ᾿ 

ἡγούμενος, Ῥταείεςϊ3 Τιοπδϑοίο το 7, 11 
ἡμαράτιον ν. ἱμαράτι 
ἡμίθνητος 20, 23 

θανατικὸν, ΕΝ ἘΠ]Θηἰ4 33,11. 85, 11, 1, 
13, 14.915, 16, 18 

θαρρῶ: θαρρῶντες 70, 31 
θαυμαστοὶ νέοι 1., 8 
θεήλατος ὀργὴ 81, 6 
θέλημα, νοϊυηίαβ 5, 23. 5805 80, 28 
θέλω οὐτὰ ἀδῖϊνο : οἱ μὲν θέλοντες τῷ ἐνὶ, 

οἱ δὲ τῷ ἑτέρῳ 29, 1ο. θέλει γένηται 
17, 14 

θήραμα το, 11. Ἶ4. 5 
θνῆσις, ΞἴΤΑρες 609, 18. ο, 1. 72, 16. 

14. 14 
θυμιατήρια 46, 20 
θυμὸς, ἵτὰ 11, 8. 80, 13 

ἰδιάζω, νἱΐδτα ρτἰναίδτη ἀρὸ 8, 6. 10, 7 
ἰδιώτης, ἰαΐϊουβ (ὦ 128, 122: ἐκ τῶν 

πολιτῶν) 20, 5. 56, 17. 75, 1 
ἱερομόναχος 67, 21 
ἱερωσύνη, βΔοετἀοίϊιπ) 7, 13 
ἱκανὸς φράσαι 15, τὶ 
-«Εἰμαράτι, ἰηπιτὰτῦπιὶ Ὀοηοἤορηίίας ὅς, 

17. ἱμαράτιον 55, 18. όρ, “ὅ. 83, 19. 
84,15. ἡμαράτιον το, τό 

ἐτηρογδοϊαυτα ἱττεριΐατγε ν. ἀγαπῶ, δίδωμι, 
᾿αζβρα ἐλευθερόω, ἐλπίζω, εὑρίσκω, 
ἔχω, κνβερνῶ, οἰκονομῶ, πολεμῶ, σνυλ- 
λειτουργῶ, συνερίζομαι, ὑπαντῶ, ΓΙ. 
διυρτησηίυτο 

ἘΓΤΗΕΘΙΘ ΟΗΒΚΟΝΙΟΑ 

ἵνα σὐτὰ Πιίστο ἰηἀϊοαῖδν! 74.Ζ 
εἰσαντῆς 82, 24. ἰογπϊϊδῃ ποιηθῃ 
Ῥτορήυπι; βΞοσρευάδυπι εηἷπὶ Ἰσαντῆ 
τζάκμπεκ. ν. τζάκμπεης 

ἵσταμαι : ὅπως ἵστανται 71, 1. οὐκ 
ἵσταται (πο ΡεΙβενεσαί) εἰς τὰς συμβι- 
βάσεις 11,2. στῆναι μετ᾽ αὐτῶν, σοηΐγα 
608 δΐδιε 63, 1ἱὲ 

ἱστία ν. πετάννυμι, ποιώ 
ἰσχυρὸς, τηυηἰϊας 82, 1. 83,2 
ἰζογαϊΐο νοοδῦι] : πρασιαὶ πρασιαὶ 10, 

10 

" καβ(β)αλικεύω, δαυϊϊο το, 8. ὅρ, 50 
 καδ(δ)ῆς, κατῆς Ἰυάδχ 17, 17. 800. 

ἴατ. κατῆδας 50, 6 
καθέζομαι, οὈπϊάδο 8ο, 15. 

κάθημαι 
(ὁ) καθεὶς, αυΐϊϑξᾳιια 10, 13 
κάθημαι : ἐκάθησεν εἰς βουλὴν 9, 18. ἐν 

ἵππῳ 47, 15. εἰρηνεῦσαι 18, 
καιρὸς, ΟὐΟδ510 75, 18. ἰεοηρυβ 2, 21. 

6, 22. Ἴ, 15. 25, 28. 17) [1. 10, 9. 
25, 2. 27, 1ἼΟ. 28,9, 11. 20, 10. 31, 
21. 33, 21. 36, 156. 37, 1. 40, 9. 
48, 9. 55, 22. 1,1. 73,) 13. 77, 21, 
26. η8,,1,9. 81, τό. 8,, 17 

κακὴν κακῶς 5, 4 
κακία: ἔχειν ἐν κακίᾳ τινὰ 17, 12. 59,1. 

67, 9. 81, 11. 84, 21 
πακοσυμθουλίαι ΠΟΙ: ἰυτὰ νἱ[ἰοδυτ 2, 19. 

10, 2 
καλλιέργειαι 31, 15 
καλλιστεύοντες Οὐ σΘΏΪΕνΟ 21, 3. 53, 

21. 77, 9 
καλόγηρος, ΤΩ ΔΟὮυ5 28, 26. κρό, 16. 

70, 13. 71, 4 
καλὸν φαίνεταί μοι, Ὀομυμι ταϊΐ ἀρραγεῖ 

ν 21 
δ ΕΒ ἱερὰ 46, 1 
 καμουχάδες, Ῥαῃηὶ 5Ξετςοὶ 82, 7 
κἂν ἔτος 18, 1. κἂν λίθος 64, 19. κἂν 

θεοῦ θέλοντος 4, 1Ἴ. κἂν ἰδεῖν 57, 18 
κανίσκιον, βϑροτίαυ]α 82, 7 
ἔνιά τον Ῥτδείεοςιβ οἰδϑϑδὶ 42, 26. όρ, 

20. 75, 5 
καράβιον, τπιανὶβ 6, Σ. 13, τό. 43, 2, 8, 

11. 72, 30. καράβιν 43, 4 
καστέλλιον, οΑϑίε]] τ 71, 20. 
ἥκάσγτρον, σαϑίΧατα 8, 21. 13, 25, 31. 
26, 6, 9, 11. 34, 4. 35. 3» 10. 44, 
46. 65, 19. 66, 20, 21. 70, 2. 71, 
τό, 21. 72,1, 6, 15, 23, 26. 73, 20. 
ἤ4, 10. 77, 13. 80, 1Ιό, 20, 22. 8ι1, 
31. 82, 13. Ὡοτῃ, Ρἷυγ. κάστρη 3, 8. 
8» 14, 15. 10, 156. 40,11. 63,6. 73, 
13. 8, 11. 79, 25, 27. 82, 27. 83, 
10, 27. θ6ῃ, ῥΐυν. καστρῶν 74, 12 

κατὰ ὕστερον τών Οὐγγρῶν ατρατεύει, 
Ἡσπηρατγοβ Ὀ6]1ο ἱηναάιϊε 73, ό 

ν. παρα- 
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καταγνοὺ: τὴν ἀγνωσίαν 8, 17 
καταδέχομαι, δὐτηϊϊίο, Ξαπιϊηθο τό, 3. 34, 

23. 81, 15. κατεδέξατο τό, 1-ς. ἐκατε- 
δέξαντο 81, 8 

καταλαμβάνω, ἰη(6]]ρὸ 80, 5 
καταλείπω τι πρός τινα 4,1. 

20 
καταλύω, ἰηϊεγῆοϊο 42, 7 
κατανεύω, δΔάπυο : οὐ κατένευσε ποιῆσαι 
“7, 16 

καταντήσας 41,0 
κατασκενὴ, ταλο Διο 12, 24. 

σκεναὶ, τλΔοἨίηδε Ὀ6]] σας 73. 7 
καταφλέγω Ἴ4, 21. 80, 20 
κάτεργον, σαϊεᾶ 6, 29. 7, 1. 9, 9. 14, 7- 

43) 1. 44, Ἴ. 66, 26. όρ, 4, 8. 78, 4. 
1. 

κάτω: κάτω χώραι, Ἰοςὶ οατηρακβίγαβ εἴ 
ΤΛΑΤῚ δα)δοοηΐεβ 79, 17. δωδεκαετοῦς 
καὶ κάτω 74, 16 

κενὸς, ἱπεβῆοαχ 5ο, 256. νδηϊβ: ἐλπίδα 
κενὴν 11, 2. κεναὶ ἐλπίδες 11,3 

κεραννύω, νἱπυϊῃ ἰεδιηρεῖο : ἐκέρααε... 
κερασθεὶς 41, χ6 

κερδώντες ἴ.α. κερδαίνοντες 55, 13 
- κεχαγιάδων, οσυγαϊοσιτη 53, 18 
Ἕ κιόσκιον, τι Ὀγδουϊυτῃ 67, 4 
κλεῖς ᾿ς. 66, 28 
κληματίδες, ΤΑτΑῸΪ: 13, 14 
κληρικοὶ, οἸετίοὶ 6, 25. 7, 10. 40, 21. 

18, 10, τό, 26. 29, 5. 30, 18. 231,2. 
33,23. 46,23. 47, 14. 57, 8. ὅο, 2. 
67, “7. Ἶο, 21. 75, 12. 6, 27, 321 

κλινάρις 1.4. κλινήρης 40, 22 
κλινήρης 66, τ8 
κοπρία 15, τό 
κόσμος, ΡορΡυΐυϑβ 86, 14 
“κουντίτο (ςοῃ το), Δαυδεάυοίυβ 86,1 
κούπα (ΠΟΡΡΆ8), ροουϊυπι 70, 28 
κράββατος 61, 15 
κράλης, ἀοπιΐηυ5 Βοκηΐαε, Ηυηρατῖδα, 

ΘΟΥθΙΔ6 9, 20, 24, 25. 10, 20, 221. 22, 

14, τό. 73, 21. 74, 17 . 
κράλητζα, Χοτ ΟΓᾺ}15 22, 19, 11. 23, 17 
κράσπεδα τῶν ἱματίων 30, 27 
κρατώ : ἐκράτει, ῬεττηδηοὈαὶ 85, 10 
κριτὴς τῆς βασιλικῆς κρίσεως το, 3 
᾿᾿κρουσάριος (ςΟΥβΑτο), ρἰταία 783,38 
Ἐκρουσεύω, ουγ50 εἴ γαϑίο 53, 3. 80, 14) 

18. 83, 190. ἐκρούσευεν 80, 32. ἐκρού- 
ἐν Ἴ9. 16. ἐκρούσευσαν 1, 10. 
“1 

κρούω : κρούσας τοὺς ἐμπροσθίους πόδας 
10, 1. κρούοντες τὰς τοῦ πολέμον 
σάλπιγγας, ἴαῦᾶ5 σαποηΐϊεβ 73, 31. 
κρούσας τὴν σάλπιγγα 34,13. κρούσας 
(ρτο πουῖτο) αὐτὸψφτὸ βουβωνικὸν πάθος 
8, 13. 71, 3 

κρυφίως τοῦ Ἰωακεὶμ 57, 14 
κνθερνῶ: ἐκυβέρνει 75, 3 

8, 3. 8ι, 

Κατα" 

Ιος 

κυκλώ: ἐκύκλωσε τὸ κάστρον 71, τό 
κυρὰ ἰ.ᾳ. κυρία : σϑῃ. κυρᾶς 10, 14. δςς. 

κυρὰν 3, 5. 22, 21 
κυρία 10, 21 
κυριεύω, ἀοταῖπο 51, 6. 82, 1. 

ΟΔΡΙΟ 72,1. 3, 15. Ἶ8, 15 
κῦρις 6 κύριος ποΙῃ. 20, 16. κῦρι ΠοΙΏ. 

11,) 8. 20, 19, 23- 21, 1. 22, Ἴ. 20, 

27. 30, 3. 31,9, 14- 38, 16. 45, 9, 
11. 67, 14. 5. 2. 6, 1ο. 77. 5» Ἶ- 
κῦρ ποῖῃ. 25, 15. 30, 5. 85, 5, 8, 9. 
κυροῦ ρεῃ. 22, 1. 23,1. 6ο, 5. 70, 8. 
κῦρ ρεῃ. 30, 9. 21, 20. κῦρι ἃςα. 4,1. 
19, 2. 29, 3, 4. 18. 31, τ8. 45, 10. 
47. 15. 57, 8, 10. κῦρ δος. 6, 29 

84, 21. 

λαϊκοὶ, Ἰαϊοὶ 67, 27. 70, 17 
λακκώδεις τόποι, ἴοΞεαε 66, 6 
λαὸς, ἀΧχοΙοΙζα5 10, 11, 22 
λέγω, οὐτῇ ἀδίϊνο Ρεγβοηδα 24, 6. οὐ 

δοσιβαίϊνο ροίβοηδα εἴ ὡς το, 2--3. 
οὕπὶ δοοιβδίνο Ρετβοῆδα οἱ ἵνα 54, 21. 
οὐπὶ δοσυβαίϊνο ροτβοῆδα οἱ ὅπως 54, 
13. Οὐπὴ) δοουβδαῖνο εἰ πρὸς οὔ 
δΔοουβαῖϊνο 72, 170. οὐπχ ἀυοῦυβ 
δοουβαίνὶ5 24, 3 

λεηλατισμὸς, ἀδναΞίδί!ο 15, 1 
λείψανα ἅγια 7ο, 6 
λῃστρικῶς, ᾿ΠἸἰοϊϊ 29, 3 
λιθώδης καρδία 15, 2 
λοετρὸν ἰ.α. λοντρὸν 64, 18. ηό, 14 

[9 

λογιώτατος καὶ ἑλληνικῶς καὶ ἀραβικως 

᾿ς 86,3 ΠΉΡΟ 
λοιμικὴ νόσος, ῬαΒ.]6πίϊα 81, 2 

μάλαγμα, αὐτὰ 66, 20 
μαντριάρχης, ἱτοῃΐος ΡΓΙΟ πατριάρχης 77, 3 
τηδϑοῦυ πὶ ν. ῬΑ οἰ μ᾽} 
Ἵμαστόρον μεγάλου, τηδρτιὶ τηδρίπιτὶ 

ἈΠΟΩΙΪ 71, 24. μάστορην μέγαν 71, 15 
"μαούνων σεῃ. ὈΪυγ. (πΠἸΔΡΟὨΔ) 43,1 
μαυροτήγανον, Ὡοϊηδη νυΐσαγα τιοτὺϊ 

ἰῃΐεγ 5ρΡ41145 (απ ἢγαχ) 68, 30 
μάχη, ὈΕΪ]υπὶ 9, 1Ο. 12, 2. 27, 12. 31, 

22. 33, 3. 42, 24. 48, 4. ηό, :. 
ἀἰβ)υποῖῖο 12, τό 

μὲ 1.ᾳ. μετὰ συγ Δοοσιι5δ[γ0Ὸ 47, 12 
μεγιστᾶνες, ταλρτιαῖοβ τό, 1). 32, ὅ. 

49. 7. 54, 7- 63, 27. ὅ4, 4. 60, 23. 
θη. μεγιστάνων 75, 30. 9, 23. ἀαί. 
μεγιστᾶσιν 68, 5. 82, [5. μεγιστάνοις 
Ο, 5 

μέλλω στ ἱπδηϊἶνο δουῖϑί 9,.25. 10, κ 
μεμελανωμένη, ἀξηϊρταῖα 37, 4 
μέρη, ὈδΙΠἰροεταηῖοβ 72, 28. 73, 25 
μερίζω, ἀϊκίγῖθυο 40, 6. 56οΟΥΟ 81, 30 
μερικὸς, μερικοὶ, αἰϊχποῖ, Ραῖνυβ 1τό, 15. 

21; 10. 25, 7. 28, 22. 20, 9. 51, ἤ- 
52, 8. 58, 9. ό:, 2. 66, 2:. 4, 31. 
Ἴ, 216. 82, 15 



1οὅό 

μεσάζων τό, 2). μόγας “6, τό 
μεσ : ἐμεσίτευσαν αὐτὸν πρὸς τὸν 

αὐθέντην 85, τό 
μέσον τῆς αὐλῆς, ἰῃ τηθράϊο αἰεῖο 19, 10. 

μέσον δὲ τοῦ καιροῦ, ἱπίετεα ἀυ 
40, 9. οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ, ρΡοεὶ Ὀτενε 
ἱπίεσναι πὰ 24, 9. 72, 13 

μετὰ οὐτὰ σε! ἰνΟ Ξε οὕτη 2, 11. 3, 7. 4, 
2, 11. 5,21, 14) 26. 6, 18. 8, 10. 9, 
Ἴ, 13, 11, 24. 11, 17,19, 22) 232. 12. 
4. 13, 4. 7, 1ύ, 19. 14:2, 5. 17, 17.. 
18, 11. 10, 11, 24, 25. 21,2, 13, 18, 
22. 22, 8, 11. 24, 9, 20. 25, 13, 22, 
“6. 16, 5. 27, 19. 48, 3, 17. 10, 14. 
20, 11, 13) 24. 32, 34. 23) 3» 10, 
18. 35, 1, 7, 9. 30, 10,23. 37, 9, 
15. 38, 7. 41, 5, 11,15, 17, 18. 41, 
ό, 17, 22. 43, 8, 9, 17. 44. 2,9. 48, 
4. 15. 40, 1,2, 3, 7, 13, 19. 50, 23. 
51,2, 7, 13, 1 (15). 52, δ, Ἴ 22. 
53ν 17. 50, 10. 57, 56- 5δ, 10. 540, 
18. “: 8, 19, 25. 61, 2, 10, 17. ἴτᾷ 
ἡ. 63, 11, 13, 1, 18, 27. 65, 4, 11, 
144. 66, 1. 67, 17, 18. 68, το, 8. 
όρ, 32. Ἴο, 2. 71, 5. 31. 73» 17, 21. 
74. 23, 32. 6, 24. 8, 4, 34. 79, 3. 
10, 13, 11, 30. 80, 12, 10, 27. 82, δ. 
15, 12,23, 16, 10. 83, [ο. 8.,, 5, 18. 
μετὰ καὶ οὐτὰ σεοηϊίἷνο τό, τό. 18, 8, 
17. 40, 26. 70, 21. 78, 24. 82, 27. 
83, 9. οὐπλ σεη!νοξεροσ νοΐ ἀἱ 
Ἰυῖο ἀδίνὶ 1ο, 18. 13, 11. 15, 10.Ψ 
46, 21. 34. 9. 35, 5. 41, 16. 73, 9. 
81, 1. μετὰ βουλῆς 14, τό. 40, 26. 
ότι, 13. 64, το. 70, 11. οὔπι δοουβ- 
ὨνοΞξεροβῖ :, 19. 7, 7. 11,6. 16, 24. 
18, 19. 23, 18. 48, 9. 61, το (15). 
ὙἹ, 11. 77, 16. 81, 14. οὔτ δοςι36- 
νοτεοῦπι Ι, 7. 83, 8. μετ᾽ ὁρμῆς 51, 
9 

μεταβολὴ ἀθρόα α 84: 18 
μετακαλοῦμαι, δὰ της νοοο 78, 15 
Ἔ μετηρίζια, Ῥτορυρτιδουΐα 72, 21 
μετονομάζω 33,1 
μέτοχος λόγου 18, 8. 46, 14. φιλοσοφίας 

45. 10 
μὴ Ῥζὸ οὐ: μὴ εἰδότες τό, 1). μή πως 

11,22. 16,19. 10, 11, 21,23. 18, 24. 
8, τ8. 81,22. μή ποτεύδ, 165 

μηδόλως Ῥτο οὐδόλως 24, 4 
μηνίω: ἐμήνισε τὸν πατέρα 17, 12 
μήνυμα, ἡυῃοίαβ 8, 12 
μηνύω, πυπηοῖὶο 37, 12. 49, 7. 80, 12. 

81, 10. ΔΙΟ6850 560, ἴ9. 67, 2ο. 69, 
7. 13, 12. ηό, 30. 79, 2 

μηχανὴ, ταλομῖπα ὈΕΙ]οα 70, 3. 72, 3. 
τοδοιίηδίῖο 34, 9 

μηχανικὸς, ατιϊίοχ το ΟΠ δηςι5 72, 2, 12. 
ἄνθρωπος 72, 1ἢ ὴ 

μίλια 66, 12 

ἘΟΤΉΞΕΘΙΘ ΟΓΟΗΚΟΝΙΟΑ. 

μνῆμα, Ξερυϊοτατι 37, 2 
μνημονεῦσαι τοὺς ἔλθόντας 7, 11 
μοιράζω, ἀϊνϊάο 24, τό 
μοιχεύω η8, 1 

μοιχοζευξία 4], 47 
μοναστήριον 83, 16 
μοναχικὴ πολιτεία 320, 10 
μόνον τοῦ πιάσαι, τλοὰο ποῦ οερϊΐ 1Ο, 4 
Ἐμπασίας, Ὀα5585 27, 1, 28. 34, 26. 20, 

16. 41, 16. 48, 19. 49.1,6. 54, 15. 
,ὅ9, τ. 75» 15 (δέξ), 16. γό, 8, 9, 23. 
9, 6. φεῦ. μπασία 49, 17. όᾳ, τό. 
8. 14. ἢό, 11, 28. 78, 24. δος. 
μπασία 59, 4. 67. 1. 8. 75. 19. 83, 
7. μπασίαν 40, 7. 67. 6. 75. 17. 77» 
18, 25. 78, τό, 22. Ὠοτλ. ῬΪΊΓ. 
μπασιάδες 54,15. 80ς. ῥοἷυΓ. μπασιάδας 
84. 13. Υ. πασίας 

 μπεγλέρμπεης γε] μπεγλερμπεῖς, Ὀερ- 
Ἰεγῦερσυβ, βυρτεῖηυ5 οδϑίτοσυ πὶ Ῥγδθ- 
ἐροαῳ ϑ' 16. 31, 25, 16. 48, 7, 19. 

1, 3» 
ἡ ἀπο ἀοηυτα 28, 18. γό, 31. 

ν. πεσκέσιον 
 μποστατζήμπασης, ρταείεοϊυ Βοτίοσυτα 

ό4, ἢ 
μύρον μέγα 67, 31 

ν», ἰϊεγαΐιπι ν. ἀποκτέννω. Ξαροτβαῦτ γ. 
ἀποκτέννω, αὐξάνω 

νερὸν, δΔηυδ 8ό, 5 
γεύω: νεύσας τὴν ἅμαξαν δι, 20 
πουϊγα) ΓΟ ἔδιμρϊηϊηο : ἁλυκὴν 

ἥμισυ 23, 25 
νῆες μακραὶ 11, 20 
νησίδια 1, 21 
νίκην ποιεῖν το, 6 
Ἐνισαντζῆς, 5, σ᾽ ΠἸοτυτὰ ουκίος 64, 8 
Ὡοτηϊηδίϊνι5 ΑὈϑοϊυϊῃβ : αἰτήσας 21, 16. 

αἰτήσαντες 10, 18. ἀκούσας [Ο, ἢ. 
ἀκούσαντες 35, 12. ἀναβιβάσαντες 13, 
84. ἀνάψαν 43, 12. ἀνοίξαντες 60, 30. 
ἀξιῶν 58, τι6. ἀποδράσας 66, 14. 
ἄρας 18, το. ἄραντες 13, 28. 58, 11. 
βαλόντες 84, 9. βουληθεὶς το, 13. 
γελῶντες 11, 16. γράψας 2, 4. 6, 
45. δείξας 68, 9. δοὺς 41, 2ο. 78, 
19. δραμόντες 53, 6. μὴ δυνηθεὶς 10, 
41. μὴ δυνηθέντες 43, 16. μὴ εἰδότες 
44. 16. εἰρωνευόμενοι 12, 15. ἐλθὼν 
24, 13. 50, 10. ὅο, 16. 66, το. 8ο, 
47. ἐλθόντες ἡ, 6. 33. 12. 77, 10. 
ἔλπίζοντες 15, 13. ἑναντιούμενος γύ, 
22. ἐρχόμενος 85, ὃ ἐρωτήσας 10, 4. 
ὁτοιμάσαντες 63, ὁ. εὐλογῶν 2, το. 
εὑρόντες Ἴο, 6. ἔχων 8, 6. ἔχουσα 
12, 21. ζῶν 22, 25. θεωροῦντες Ἶ4, 
11τ. θρηνῶν 15. 1Ἴ. ἰδόντες 44, 14. 
καταντήσας 41, 8. καταπατοῦντες 
15, 16. λεηλατοῦντες 16, 5. λειτουρ- 

τὴν 
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γήσαντες 6, 21,4. μετονομάσαντες 56, 
6. νεύσας 58, τ᾽. νικήσας ὅο, 8. 
οἰκίσαντες Ἴο, 56. πατριαρχεύσας 
42, 9. πεζοποροῦντες 53, 5: περιελ- 
θὼν 82, 16.Ὁ' περιπατῶν τό, 12. 
πεσὼν Ἴ, 10. 13, 28. 10, 22. 
πλανήσαντες 43, 3. πλησιάσας 66, 8. 
ποιήσας 48, 9. 41, 17. 54, 9. 69, 3. 
ποιήσαντες Ἴ, 4. πολεμήσαντες τό, 16. 
πορευόμενος ἸἿ, 18. πορευθεὶς τό, 18. 
33. 34. 58, 1. 76, 14. 77, 18. προ:- 
κληθεὶς 2, 1ο. προῦπαντήσας 25, 16. 
πυρπολήσας 7, τῆ. πωλήσας 4, 18. 
στείλας 37, 9. 83, 1ο. στείλαντες ό, 
1. σταλεῖσα 17, 6. σύροντες 51, τό. 
σνγχωρήσας 47, 25. συκοφαντήσαντες 
48,18. σχηματίσαντες 38, 18. ταφέντες 
45. 11. ὑποδείξας το, 16. ὑποκύψαντες 
21, 3. φέροντες όρ, 21. φήσας 46, 1. 
φθάσασα 35, 23. φοβούμενος τό, 8. 
41, 1. φοβηθεὶς το, 1ο. φυγόντες 66 
18. χαλάσαντες 35, 2 ὧν 23, 4. 
ΡῖῸ σεπίανο, ἀρχιερέων... καὶ τοῦ κοινοῦ 
λαοῦ πλῆθος 30, Δ. πλῆθος... πεσόντος 
63, 9. τὸ πλέον τῆς ἡμέρας παρελθόντος 
η3ν 27. Βενετίκων, δόντες 82, 5. Ῥ͵Ὸ 
ἀδίνο: ἐν πολλῇ ἀγάπῃ καὶ θάρρος 
η6, 9. ἐν δόρυ 63, το. ῥτο δοουβαῖνο : 
τὸν κῦρι Συμεῶνα, δοὺς 31, 18. ὑῸΣ 
πάντας ζῶντες 31, 6. μεγάλων δύο... 
τὸ ὃν 43,1 

Ῥοτιαῖον μέρος, ὈΔῚΘ δυβίτᾳ 15. 19, τό. 
ός, τό 

ἐντερβίσης, νἱτ ΞΔ ΟΥ ἀρυὰ Τυτοοβ, 60, 
23 

ξυλόκαστρα, ἴαγτοϑ Ἰίσπιεδε 74. 24 
ξυλοσκεναὶ, ταδοίηδο ᾿ΙρΏδδΕ 13, 14 

οδ᾽θοίϊυτη ἰἰογαϊαμη Ῥσγοῃοτηΐπς, αἰ ἴῃ 
Β6ΙΏΟΠ6 Νοοόρτδοοο : τὴν γὰρ θυγατέρα 
αὐτοῦ ἀρρεβωνίσατο αὐτὴν 421, το. τὴν 
γυναῖκα καὶ παῖδας ἔφερεν αὐτοὺς 27, 
41. τὸν βασιλέα δὲ δέδωκεν αὐτῷ 
χώρας 47, 6. τὰς δὲ ἑτέρας νήσους 
μά παρόν αὐτὰς 8ο, 33. ν. δοουβαίνυβ 
οἱ ὅς 

ὅθεν, χυλιηοῦγομι 23, 8 
ν. οἷος 

οἰκιακὸς, (ΔτΩ ἢ] ΠἸτῖ8 67, 17 
οἰκονομητικὸς, 5011615 67, 20 
οἰκονομίαν ποιήσας ὅπως... ύρ, 3 
οἰκονομῶ, Ρᾶτζο, ΡΓΔΟΡΆΓΟ. ΤῚΣ οἰκονομῇ 

δοῦναι 50, 5. οἰκονόμει 70, 6. οἰκονό- 
μουν 41, 21. οἰκονόμησε 46. 28 

οἷο: : οἷον βούλεσθε (ἤθελον) 20, 2. 82, 
20. οἷα ἀλώπηξ 18, 28: οἷα βασίλισσα 
421, 25. οἷα στρατιώτης το, 27. οἷα 
νέος ὧν 23, 5. οἷα εἰκὸς θαυμάσαι 12, 

44. ὅο, 24 
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ὅλως, οΥἸηὨἶΠΟ 21, 22 
ὅμοιο: μή πως πάθωσι καὶ αὐτοὶ τὰ 

ὅμοια 10, 12 
ὅμως, 5κοὰ 37. 10. 543, 25. ό2, το. όρ, 

20. 
ἀρ τάες αι ἀαῖ. υἷυν. ποιηϊπδενὶ ὀντὰς, 

ἀοπηῦβ 53, 1ο. ν. ὀγάμπασης 
ὄπισθεν ἔφνγον, τοροββϑοσυθης 256, 14. 

ἐστράφη 1οΟ, 22 
ὁποῖος, οἱ ὁποίες, αυδς 84, 6. τὰ ὁποῖα, 

πᾶς 70, 8 
ὅπου, ἈΌῚ 21, 14 
ὅπως ἤπα]ϊς οὔτ ΘΟΠΪΠΏΟΙΝΟ 12, 1. 18, 

24. 10, 1, 18. 20, 12... 21,7, [Α 
24. 11. 47, 25. 10, 7, 10. 57, 12. 
ἤπαϊ]ς οὔτ οΟρίδεῖνο 21, 17. 28, 18. 
57, 12---ἰ{3. σϑυ58]6 οὐ ἰηάϊοδῖῖνο 
54. 23: όλ, 11. 63, 4. ὅς. 12. 78, 
20.3Ξ ὡς, ὅτι, αποὰ 4, 7. 17, 12. 10, 
20. 34» 18. 53,12. 59, 2. 82, 21. 
οὐκ οἷδ᾽ ὅπως 40, 12. 73, 15 

ὀργίζομαι σατὰ ρσεηϊνο 57, 6. 77, 27. 
οὕ δοουβαίνο 3. 48. 47, 7. 7, 30 

ὅρια, ἴπ68 30, 1. 3, 
14 ᾿Ανατολῆς Ἢ Ἰβηρίας 46, 8. 
᾿Ιταλίας 78, 14. λοποννήσου 12, 8. 
Περσίας 83, 6. 'Τευριζίου 78, 22. 

ὁρισμὸς, Ἰαβϑυ5 30,1 
δε: ὅν... ἔδωκαν οἴδρᾳ 1, 19-,οἀὖἷὮὐ 1. ὃν 

εἶχον αὐτὸν 172, ὃν ἐφύλαττεν 
αὐτὸν 81, 27. ὃν οἱ ἐδόντες 73, 22. 
αἷς ῬΓΟ ᾧ 84, 9. ἐν ᾧ, υδὶ 84, 18. 
τοσοῦτος ὃς 35, 11---25. 346, 4. Υ. 
αἰϊγδοιίο, οδ)εοίαπη 

ὅσοι: ὅση οὐ δυνατὸν φράσαι 14, 14. 
μα καὶ εἰσὶ 75, το. ὅσα καὶ εὗρε 

ὅνπερ, Ἵπερ, ὅπερ, δ 4086, φυοὰ τ, 6. 
4.32. 11, 23. 16, 23., 20, 209. 21, 2, 
5. 24, 6. δ: 8. ἡ ἜΤΗ 1" 42, 

, 32 18. 60, 7- 67. 4 όρ, 14. 
ο, 48. .«135 αὶ ηό, 13. 82. 10. 
Φονέαν ὅπερ (υδὴ νῦν ἵσταται τὸ 
Νεόκαστρον 11, 190. ν. δἰἰγαςῖο, οὗ 

" ὁσπίτιον (μοϑρ  ἴυπ|), ἀοτηυβ 57, 1. ν-. 
στίτι 

 ὁὀτάμπασης (ὀντάμπασηξ), οὐδ᾽ υϊατίυ3 
75. 16. ν. ὀντάσι 

ὅ τι πλείστους 11, 2:1. καὶ πλείστας 22, 
24. οὐκ εἶχεν (εἶχον, ἔχων) ὅ τι καὶ 
δράσειεν 5, 19. 21,11. ιἦ' ὁδοϑ 46, 36. 
53ν 4.25. 61, 24. ν. 
11.501, 6. Ἀ5ε}}. Ηἰρ τὰ, ἘΣ 1, 
4. 83, 33. 140,11 

ὅτι οδυβαὶς 24, 7. αποά βρεοία]ο (εἰδικὸν) 
ἀἰοῖτηυβ 24) 5 

οὗ, υνὶ ὅόᾳ, 11. 69, 25. οὗ περ δὶ 2,25 
οὐδεπωιεοῦν 81, 15 
οὐκ δηῖε βρἰγϊαπὶ δϑρόσιτα : οὐκ ἵσταται 

41,ᾧ1 
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«Εοὐλάκης, ἡὐπίζυκ 62, ΣἹ 
οὖν, Ξιροτυυπι 32, 10. 27, 13. 81, 14 
οὗπερ, υὐὶ 2, 25 
οὐχ δηῖε βρί ϊατ ἰθῆθῃ: οὐχ ἡτήσαμεν 

53. 20 
ὄχλος, ἮΝ βρταν 35. 6 
" (εἰς) ὄψιδαν, 5ἰουϊ οὐδίάδπ 70, 31 

παιδία ἐπῆραν, ἀς ρῥυετὶα (τ κδηΐθ ἴῃ 
8ηιβθασοβ σοηβοσρίίβ 86, ό, 8, 1ο, 
13, 15, 16 

ταιδίσκαι 41, [5 
παίρ(ν)ω ν. ἐπαίρω 
παλαιός: τὸν παλαιὸν καιρὸν, ἴῃ (ΘἸΙΏΡΟΓΕ 

δηϊίαῦο 73. 13 
παλαιότης 68, 2 
παλάτια 4, 20 

(ἡ) πανήγυρις διελύθη, [Δοΐτιι5 σοηδιη- 
τηδῖυπι εβῖ, ἰϊδ]ος ἐς ἡοία ὁ ἥηῆα 3, 
16. γηό, 18 

πάνυ ἐπιτηδειότατον 41, 132. ὡραιότατα 
Ἴ4. 21 

παπᾶ, 5Δοοτάοιβ 85, 14 
πάππους "αι πάππος, ἴῃ ποτηϊηδίϊνο 

50:15. Νεορίᾶεοα παπποῦς 
παραγγέλλω: παρήγγειλε τὸν δεσπότην 

ὅτι 24, 5. παραγγείλας αὐτοὺς τοῦ μὴ 
ἐξελθεῖν 34, 6 

παραδίδωμι: παρέδωκεν αὐτὴν εὐνούχοις 
41, 10. παραδόντες τὴν βασιλείαν 
πρὸς ἘΚωνσταντῖνον 1|, 12 

παραδρομὴ, ἰαρϑυβ ἐτῶν 7, 7. τι, 6. 1ό, 
24. 34. 258. 42, 10. 73, 4- ἡμερῶν 
τό, 24. 37, 22. καιροῦ 48, το. 77, 46 

παραίτησιν ἐποίησε, Δράϊοανϊ 20, 18. 

48, 2. 5ό, 4 
παραιτοῦμαι: παρῃτοῦντο τὴν ἱερωσύνην, 

Βδοοσαοίϊο 56ὲ δραϊοδραῃηῖΐ 7, 12. παρῃ- 
τήσηται 54, 21. παρῃτήσασθαι 44, 5 

παρακάθημαι, οὐϑίἀθο 73, 21. ΟὕΣΩ 
ἀαίϊνο 70. 1. οὕ δΔοσιβαῦνο 13, 10. 
34. 4. 44. 1. 72, 26. ν. καθέζομαι 

παρακαλῶ, οὐτὴ ἀδῖϊνο 75, 6. ἐπαρε- 
κάλει 75, 6 

παρακαταθήκη 7ο, 56 
παρακ(κηλήσιον 1.4. παρεκκλήσιον, δεάϊ- 
᾿ου]α 19. 23. 37, 10, 22 

παρακολουθῶ: ἐπαρηκολούθησε 80, 11 
παραλαμβάνω: ἐπαρέλαβε 61, 23. 73, 2 
παρανάλωμα μαχαίρας 8ο, 18 
Ῥαχιοἰρίατα δοϊϊναμη Ργὸ ῥᾶβϑῖνο : τρα- 

φεὶς... χειροτονήσας 30, 11. τηδ500]}- 
δυϊὰ Ρῖὸ ἐξῃγίηϊηο : ἐλθόντων τῶν 
γηῶν 11, 23. γεμισθέντων τῶν πυλῶν 
[14, 21. ζῶν (Μαρία) 21, 25. βαλὼν 
γὰρ ἡ κυρία 10, 21. διαλύσεις κτύπους 
ἐκπέμποντας 10, 21. συκοφαντήσας 

γυνὴ) 36, 22. ἐλέγχων (γυνὴ) 36, 23. 
ρῖτις.. .-κυριεύσας 46, 5. στεῖλας 

(δέσποινα) όο,25. παραγγείλας (Χατοὺν) 

ΕΟΤΗΕΘΙΘ (ΗΠΕΚΟΝΙΓΑ 

ότ, 2. ἡ γυνὴ... οἰκῶν 84, 32. ἀκούσας 
(ἡ γυνὴ 84, 4. τοδβουϊϊηθπὶ ὉΓῸ 
Ὠδαυῖτο: κρούσας (πάθοε) 68, 13. 1, 
3. ΟἿπὴ ὅτε ῥτὸ νεῖρο : ὅτε χρείας 
κατεπειγούσης Ἴ1, 2. ἀεπίηοη5. ἴῃ 
οντας υἱ ἴῃ βοηομε Νεορίδοθοο: 
λέγοντας 46, 18. ργονεῖρο : ἀνοίξαντες 
10, 12. ἀφεὶς 67, 56. γεγονὼς Ἴ8, 15. 
διαλεχθεὶς 10, 23. δοὺς 78, 10. δόντες 
10, 11. 10, 10. δυναμένους (ρτοΟ 
δύνασθαι) 14, 24. εἰδὼς (ρτο εἰδέναι) 
48, 20. ἐλθὼν 75, 4. 78, 1. 83, 258. 
ἐλπίσας 58, 11. ἐνθυμηθέντες 46, 18. 
ἐπιστρέψας 83, 25. ἔχων 8:1, 12. 
ἔχοντες 10, 28. ζητήσας 6ο, 3. θέντες 
3, 24. κτίσας 84, 15. κρούοντες 3, 
231. κυριεύσας 8, 25. μαθὼν 20, 27. 
ποιήσαντες 3, 24. στείλας 6ο, 25. 
στείλαντες 41, 11. ὑποπτεύσας 64, το. 
χαλώντες (ρτο χαλᾶν) 14, 24. χαλά- 
σαντες 72, 9. ὧν 47, 18. "Ὁ, ό 

πᾶς: οἱ πάντες 31, 8 
Ἔ πασίας, ὈΔ55845 9, 7, 16. 24, 18. 806. 

πασίαν 17, 11. ν. μπασίας 
πατουμένονς ναοὺς, ἰετρ]Δ ἃ Τυτζοῖβ σοἢ- 

ἴυχ} 6]1056 ἰΓδοίδίβ 15, 4 
πατριαρχεία 258, 12. 35. 16. 48, 10. 

47. 27. 48, 1. 56, 9. 68, 12 
πατριαρχεῖον 10, 9. 25, 1Ο. 18, 9. 20, 

4. 57, 7. ἤο, 1Ὸὸ 
πεδινόω, ὈΪδηυτη ἰδοῖο 72, 9 
πεζοπορώ 25, 4. 60, 24 
περαιοῦμαι 18, 8. 41, 2. 50, 12. 52, 12. 

όρ, 7. 73. 1ο, τό. η8, 18 
περάω, ἰταῃδὶτνυτι οὐτὴ Δοσυβδῖῖνο 0, 9. 

ἱπισαῃϑὶ ἰναμι 9, 6, ΙΟ. 14, 4- 40, 9 
(τὰ) πέριξ τοῦ κάστρου 8ο, 20 
περικατῶ, νᾶροῦ 81, 1. ἀς οΪαβϑὶ 

πανϊρϑηΐς 80, 9. ἐπεριετάτησεν 10,13 
περιτετμημένος, οἰτουχηοίδιϑ 20, 18 
ἢ πεσκέσιον, ἀοῃμυτη 31, 18. 32, 13. Υ΄. 
μπεσκέσιον 

πετάννυμι τὰ ἱστία, νεῖα ἀο 13,1 
πιάζω (Νεορταδος πιάνω), σαρίο 1, 10. 

10, 4.21. 47, 4. 48, 8. 49, 11. 66, 
16. 72, 2ο. ν. ἀποπιάζω 

πιλάλημα εχ ἐπιλάλημα, ἱτηρεῖυβ Ὠοκι1}15 
12, 8. 14, 15 

πίπτω: ἔπεσον εἰς συμβιβάσεις, ραοϊϊ᾿οπετὰ 
[εοεπιηΐ 20, 11. 72, 28 

πλανώ, ἀεοὶρίο 23, 3. 24, ΤΙ 
πλάτος γλώσσης 35, 21. 45, 18. νοὸς 

καὶ γλώττης 45, 21 
πλατύνω : ἐπλάτυνε τὰ ὅρια 30,1 
(ὁ) πλεῖος λαὸς 74, 22. (τὴν) πλείω 71, 

14. πλεῖον, ὈΪι15 20, 17. οἱ πλείονες, 
ῬΙῸ βυροιϊαῖϊνο πλεῖστοι 34, 15. 63, 
25, λό 

(τὸ) πλέον, Ῥ͵Ὸ 5 6π]δίιϊνο πλεῖστον 41, 
8. 82, 11 
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πλεονάζω, ταῦ Εἰ ρ]1οο, ἰγδηβινε: ὀπλε- 
όνασε τὰς νῆας 8, 1ο 

πληθύνω, αὐροο: ἐπλήθυνε τὰ ὅρια τῆς 
βασιλείας η8, 14 

πλὴν, 568αἃ 22, 12 
πληροφορίαν ἔχῃ μετὰ τοῦ αὐθεντὸς, υἱ 

οὔπὶ ἀοτηΐηο οογίδτα βάθη μαῦρϑαῖ 75, 
22 ; 

πληροφοροῦμαι, αυάϊο 20, 5. 80, 4 
πλησμονὴ, σορὶᾶ 14, 20 
πλουσιέστατον 83, 27 
πνευματικὸς ἀνὴρ, Ἑσοῃΐδδϑοῦ ἢ, 21 
ποιῶ: ἀλαλαγμὸν 34, 14. βουλὴν 14. 1. 

51, 18. γέφυραν 73, 1ο. διωγμὸν 30, 
14. 6ρ, 6. ἡμέρας τινὰς 54, 9. ἱστία, 
ν6]ὰ ἀδῖα 13, 29. κατασκευὰς 73, Ἶ. 
μάχην ὈεΪ πὶ σάγεσε 33, 3. νίκας 40, 
9. ξυλόκαστρα 4, 24. οἰκονομίαν όςρ, 
8. παραίτησιν 48,2. 56,4. πατριάρχην 
33ν 1. πιλάλημα 14, 15. πόλεμον 
μετά τινος 41, 6. 40, 6. προΞθήκην 
48, 18. αὐτῷ σιτηρέσια 22, 11. αὐτὴν 
σιτηρέσιον λ:, 10. υἱοὺς (καὶ θυγατέρας) 
23, 12. 83, 18. φαρμακοποσίαν τὸν 
Τδμ 41, τ. φιλίαν 41. 1. φῶτα - 
14.6. οὕτως ἐποίησεν, ἐποίησαν 14, 
13. 34. 7. ἐποίησεν αὐτοῖς ὡς προείπο- 
μεν 18,1. ἐποίησαν ὅπως δώσωσιν 57, 
12. ποίησον ὡς βούλει 16, 2. ἐποίησαν 
αὐτὸν τοῦ μὴ ἱππεῦσαι 24, 232. ἐν 
πολλῇ τιμῇ ποιήσει σε 43, ό. ν. 
τρόπον 

πόλεμος, Ῥτοεϊ τὴ 9, 13. 14, 12. 26, 8. 
31, 13, 24. 21, 5. 42,6. 48, 6, 8. 
49, 7ν 11, 13. 51, 15. 23. 52,0. 58, 
11, 13. ὅο, 8. ό3, 8. 6ό, 12, 18. 

ὨΔΡΑ]15 43, 9 
πολεμῶ: ἐὰν ἐπολεμοῦμαν 12, 5 
πολίχνιον 78, 7 
πολυαρχία ό:, τό 
πολὺς ἐν τῷ λέγειν 7, 18 
πονηρεύω: πεπονηρευμένος 75, 21. 76, 6 
πορεύομαι: πορεύεται σΟὨ]. 72, 32. πορεύ- 

σεται ςσοη)]. 65, 24... ἐπορεύθη τοὺς 
τόπους 50, 15. πορευθεὶς τὰ ἐν τῇ 
᾿Ανατολῇ 71, 13 

" πόρτα, ροτῖα 5υϊίαηϊ Τυτοογατῃ 9, 1ἢ, 
190. 50, 14. 51, 7. 54, 8. 55. 11. 
58, 1ο, 14. 66, τ. όϑ, το. 74, 7: 10. 
9, 24. 82, 24 ' 

πράγματα, 50} 6] 16 χ 31,13 
πραγματευτὴς, ἈΟρΟΙΔΙΟΥ 82, 10 
πράκτορας τοῦ δράματος, ταλοϊἱ αίογοδ 

δοϊποσῖβ 31, 12 
πρασιαὶ πρασιαὶ γεγόνασι, ἴῃ ἰδοίο 65 

ἀἰν!βὶ ἐγδηΐ 20, 20 
πρεσβυτέρισσα, ἸΧΟΥ ῬγοΞΌΥ(οΤὶ 36, 19 
πρὸ πολλῶν χρόνων, Ἰπᾶςδ ἃ τη} 15 δηηὶβ 

790, 8. καιροῦ, Ἶδτὰ δῃηΐδα 4, 17. 27, 20. 
83.322. 86, 15. 37, 1. 40,9. 71,1 
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πρόβοδος, οσοπάπυοίογ νἱδε 65, τό 
προγονὸς, Ὀχὶνίρηυβ 6ο, 23 
προκύπτω: προκύψῃ αὐτῷ, δἀνετϑυβ δου τὰ 

τηονογοῖ 41, 2 
ῬΣοποιηθῃ ἱϊεσαία. οἴ, οὈ]εοίαπι 
πρὸς οὐτὴ δοοιυβαίϊνο ρτὸ ἀδῖίνο: ἦν 

[ἐκδεδομένη) πρὸς τὸν κράλην 41, 13. 
πρὸς τὸν Μόσκοβον 221, 14. ν. κατα- 
λείπω 

προιδέω: προςδήσαντες 73, 8. ν. δήνοντες 
ὐννει δάδρο, σοηβϑοῖο : ἐπροφήλωσαν 

46, 18 
τροςτήλωμα, ἀοπαχίυτῃ σοῃμϑδογαίατηῃ 83,10 
προφεκύνησις 75, 5. 81, 14, 17 
τροςκυνῶ, δᾶοτο, της ΞυΡτηἶο 2, 17. 5. 

Ιο. 33, 5. 54. 10. 55, 13. 65, 10, 
18. 66, 27. οὑπὶ ἀδίνο 66, 320. 74» 
32. στὰ δοουδαῖϊνο 53, 26. 54, 10. 
58, 132. 73, 18. 75, 1Ιο. 81, 25. 
προβεκύνησε(») 21, 11. 15, 18. 33, 
23. 38, 14. 53, 16. 565, 13. 74. 32. 
84, 9. ἐπροφεκύνησε(») 46, 23. 43, 
18. 7ο, 3. ἐπροικύνησε 43, 18. 48, 
Ι. προβεκύνησαν 81, 25. 84, 10. 
ἐπροςκύνησαν 82, 31 

προςπίπτω, οὐτὰ ἀδῖϊνο 75. 6 
προξτωποληψία, ῬΕΥΒΟΏΔ6 τα ΟΠ τ ΠΑΌΘΓΕ 

35, 4 
Ῥτονεγρία : δύο δερνόντων ὁ τρίτος πρῶτος 

30, 1. ἤο, 23. ἐν ᾧ μέτρῳ ἐκέρασε 
καὶ οὗτος κερασθεὶς ἐτελεύτησεν 41, 
46. ((. Μείἢ. 7, 2. 1κις. 6, 38 

πρωὶ 14, χ᾽. 44.121. ν. ἅμα 
πρωτεξάδελφοι, σετταδηὶ 26, 20 
πρωτεύοντες, ταλρηδῖα5 30, 17 
“ πρωτοβεστιάριος (πρωτοι---ν 6 5Ἐ ΔΓ 5) 

46, 17, 21, 25. 27, 23 
πρωτοστράτωρ 16, 27 
πωλώ, οὐτὰ ἀυοῦυϑβ δοοιιβϑιῖν 5 5, 1 
πῶς, αυοά 53, 1 

Ἐ ῥήγας, ταχ 84, 17. φεῆ. ῥηγὸς 78, 13. 
9. 8. 84. 190. ποῃ. ὈΪΌΓ. ῥηγάδες 
2, 5. 83, 20 

ῥιπιζόμενα τὰ ὀστᾶ, ο558 ἀἴδρεῖδα 15, 13 
ῥίπτω: ἔρριψε μῶμον κατ᾽ αὐτοῦ 36, 22 
Ὁ ῥόγα, τορᾶ 23, 1ὸ 
ῥύμη, νἱου 29, 6. 66, 24 

σάκκος ἀρχαῖος, ῬΔ]] υτὴ Ῥδιγ δυο συηι 
48, 10 

«σαλγήνια, ἀοπαίϊομδβ 58, 285 
σάλπιγξ ν. δίδωμι, κρούω 
σανδάλιον, ταῖϊβ 73, 7 
 σαντζάκμπεης, ῥταείεοϊι5. Ῥγουϊηοίδα 

11, 3. σαντζακμπέϊδες 70, 23 
Ἔ σαράγιον, Ῥα]αίϊιιπι 50] 8πὶ ΤΟτοΟοΟΥΌτΩ 

1, 4. 216. 18, 14. 54, 13. Δεργρᾷ 
21 

Ἐσὰχ, ἀοτίηιϊι5 ῬΟΙΒΔΣΌΣΩ 50, 9, 1Ο, ΣΣ, 
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18, ΤῊΣ όο, :, 2, 9, 10, 11. 62, 14, 
3. φ! 18, 25. 83, 6 

ΡΟ θΡοΣ ἂεβ 21, 20 
ὠρνῷ 5δοτὶ αυϊάδῃη νἱτὶ αρυὰ Ῥεγξαβ 

εἶ ϑα οοΪοπὶ 26, Σο. σεη. Ὁ 
γούνιδων 10, 21. αξεε. σεργούνιδες χό ̓ 
11. τανε καῖ 17, 19. σουργούνιδας 

833. 17. 63, 19. 67, το. 72, 33. 
σουλγούνιδας 0, 4 

σηρικὰ ὑφάσματα εν Δ 
Ἔ σήσηδας, 800., οβῇςΐΑ1ε5 ἐχετοϊτα5 74, 9 

οοἰ οίίνας : ἐκ ναοῦ εἰς ναὸν 
τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς πόρρω 41, 28 

σιτηρέσιον 21, 11, 190. 25, 7. 27, 11. 
όρ, 18 

σκαιωρία, ἐχ απἴίαιο σκενωρία, ἰπ5ϊἀ ας 
50, 10. 57, 14. 6ο, 24. 68, το 

5 σκάκος (Ξοδοοο), ξατου]αν 24,15 
σκάνδαλον 6, 4. Ἶ, 1, τό, 216. 20, 22, 

24, 28. 18, 10. 19, 17, 18. 35, 18. 
56, το, 13 

σκεκάζω: ἐσκέπασαν αὐτοὺς: μετὰ χώματοε, 
ἐο05 ἄρρεγε ἱεχογυηΐ 35, 5 

σκενὴ, ΤΑ ΟΒίηδ ὈΦΙἸοα 13, 11. 71, 17. 
84, 6. σκευῶν 35, 3. 3, 14. 71, 18. 
σκευὴν σύρειν 73, 28. σκενὰς γομίζειν 
24, 21. ῥίπτειν 72, 15. σύρειν 14, 6. 
73. 28. 80, 5. τιθέναι 11,1. 2, 1, 
42. Ἶ3, 15. Ν. κατασκευὴ, ξυλοσκευαὶ, 
σκεῦος 

σκευοκάραβον, πᾶνὶΞ ατδέ τηδοδιίηδς 
ἰταηβροσίαὶ 84, 8 

σκεῦος, ταδοϊλὶπα Ὀ6]]|ςα 234, 1ο. 63, 12. 
ν. κατασκευὴ, σκευὴ 

πβευυλάκέσι, οἰσροϊοσυτη σομδβίοσιὶ 
δεάεβ 10, 23 

σκηνῶ 73, 23 
σκῆπτρον, Ξεερίτυπι, ἀοηυτι τορσίατῃ 39, 

41. 6ο, 17. ὅ4, 20. 77, 28. δ.» 
ἴσσγα ᾿ἰϊα ΙΙ, 2 ̓"" 421 

35ν.0 15 
ν ἘΝ ΩΗΣ ἥτις ΒΟ ὨΟΡΡο), ἰοστηδηίυση 

13, 27 
σκόπτω, ἰτηρεάϊο τ 13. 24,18. ὅς, 13 
σκορπίζω, ΠΡΟ ΟΝ ᾿ ̓  
" σούβλα, Ξὰ 35. 8 
“ σούδα, ἴοββα 17, 1ο. σουδών 72, 1ὸ 
“ σουλγούνιδας ν. σεργούνιδες 
-Ἐ σουλτὰν» οἱ σουλτάνος, Ξυϊΐδηιι5. σουλ- 

τὰν 4, 21, 23. 3) 11. 4, 10. 5, 8 
8, 7. 1Ο, 13. 1Σ, 1, 14. 21, 1. 23, 
18. 320, 7. 49, 2, 22. 50, 3, 18. 51, 
ἴ, 11, 12, 18.ὡ. 6562, 1, ό, 11, 14. 

53» 8. 56, Ῥ 51. 22. 58,6, 8. 50, 
Ἢ όι, 21. 62,22. 63, 2. 

18." Ε 1Ο, Η (15). 84, 13. 
εἰ 14. 6, 3. ἔξει. σουλτὰν 

3, “88.. τι; 9 ἷπ πιδερίης, 39, 6 
42, 6. 48, 3. 52, 12. 55, 10. 64, 

ἘΟΤΗΕΒῚΘ ΟΗΕΚΟΝΊΟΑ 

ΣἼ. ὅρ, 27) (25). ὧϑ 121. σουλτάνου 
, 1, 6, 21. 657, 6. ἀδὶ. σουλτὰν 

50, 8. ἐὐπα ξλκ 45. 11, 3. 89, 
8, 22. 40, 2, 3, 4. 41, 4. 42, 10. 
50, 2, 3. 52, 19. 53, 10. 54, 5. 5ὅ, 
14. 59,1. 62,2. ὅ4, 1ο. 67, 9. γ7, 
20. 83, 14) 16. σουλτάνον ό5,1 

Ἔ σούμπασης, Ὁταείεοϊι5 δαυΐβ ἐδ 4 
σουμπάσιδες 

- σουργούνιδες ν. σεργούνιδες 
Ἐδραχῆδει ὀαυϊίεβ 5εϊεςῖὶ 49, 3. 709, 

ἐδιαδ ἀῖρεξ ν. οὐκ, Ἰεηΐβ ν. μετά 
τ τίτι (Βοβρ᾽ υτι), ἀοπιι5 86, ΣΙ, 13, 

15. 17. ν. ἕτιον 
στάσις πάννυχος 47, 24 
στερεὰ, ἴοεττα ΘΟΠΕΪΏΘΏΒ 13, 10. 

43» 17. 69, 21 
στερεὸν κάστρον 65, 10 
στέλλω: ἔστειλαν αὐτὰ τὸν αὐθέντην 48, 

ἀτνῶν Ἶ.4ᾳ. στέλλων 40, 1 
στόλος ἐκ θαλάσσης: καὶ ὩΩΕΥΡΕ οἰαπεὶς 

εἰ ἐχοζοϊϊυβ 1:8, 8 
συγγίνομαι, οοἕο: ἐσυνεγένετο μετ᾽ αὐτῆς 
᾽ 22. 36,23. συγγενέσθαι αὐτῇ 11, 

τς ΕΘ Ἢ ΠΟὨρΤΑΙΌΪΟΥ 53, 22 
συγχωρήσεως: νεῈ] σνγχωρητικὸν Ὕ 

οδατίδ γαύδοι λυ μὰ 37» 13» τό, 17 
συλλειτουργώ, οὐπὶ διαυο ταἰπἰβι τα τὸ 
5ΔΟΓΙΠῚ ΤΑ ἰΞίΤΟ 7, 11. 232, 13. 76, 24. 
ἐσυλλειτούργουν 31,1 τό 

συμβασιλεύω μετά τινος 78, 34 
οὐ εύοτωνς, ΘΟΏΟΟΙΣ 5π| οὕπὶ αἰΐαυο 

18, 9. 

ΠΡΟ ΎΡΕΝ σοηοἰΠἸαἰὶο 20, 12. 21,2 
συμπέρασμα, ενεπίι5 75, 418 
συνάζω ϊ.. συνάγω 10. 1 
συνάπτω πόλεμον, ἀλϑως οοσατηϊο 9, 

13. 14,12. 31,2 
ἀμ αὐράωι Ἐν ΟΒΕΝ Ἰιθρφαθαηὶ 13, 

τς ΤῊΣ ἣν ἐσθίων καὶ πίνων μετ᾽ αὐτοῦ, 
οὔπι 60 δἄεζα εἰ Ὀΐδετε βοϊεραῖ 70, 3. 
ν. ἀσυνήθης 

συνηλικιώται 4, 24 
(τὸ) σύνολον, ΟἸΩΏΪΠΟ 4, 4. 15, 14 
σύντεκνοξ, σοτωρβϑῖοσ 7, 2 
σύρω σκενὰς, τοδομιῖηδς ἱμε!ηοας Ἥρα 

δοζ. ἔσυραν 73» 48. ἔσυρον 13, 2. 
8ο, 

σφραγίσαντες, 510 Ὶ}}0 ἱτργεβδο 37, 22. Υ- 
βονλλώσαντες 

σχηματιζόμενος ὅτι οὔκ ἐστι μετὰ θελή- 
ματος αὐτοῦ, Ξ5ἰτηυ! ]Δη5 60 ἰηνίῖο τοῦ 
δνδηΐγο 5, 22 

σχοινίον, [ὈΠῚ5 14, 25. 15.) 10 
σχολῶν ἐν κυνηγεσίοις, γεηδιϊοηϊ 5 ἰῃ- 
σα θεῦς δ8ὲ, 9 



ΙΝΌΕΧ ΟΘΕΑΚΕΟΙΤΑΤῚΘ 

᾿ τάβλαι (ἸΔΌυ]Δ6) ἐκ μαρμάρων, ταδτ- 
ΤΏΟΥΘΔ6 67, 2 

ταμεῖον, οεἸϊατίατα ΟΣ, 14 
τανῦν 53, 24 
τάξις : κατὰ τὴν τάξιν τοῦ σεβάσματος, 

βοσπηάυμῃι ογάϊποιη δἀδὶ 21, Δο. 
τάσσω, Ῥτοτηϊίίο 28, 24. 29, 1. 64, 12. 

όρ, 14. 84. 13 
τάχα δῆθεν 19, 20. ὡς 67, 25. 60, 5 
᾿' ταψίον (1558), ραϊΐπα 20, 21 
Ἕ τεκὲς, ἸοσΌ5 58 εΥ ἀρυὰ Ῥεῖβαβ 5311}}}}5 
ταοπδϑίου β ΟΠ βἰἰδποσίτα 50, 14 

τελειῶ, ρεγβοῖο, οὔπὶ Δοσυδδαῖνο 1ἱ, 25, 
46. 12, 5 

τελείωσις, ᾿πἰ5 37, 21 
τεσνίφι(ον), οδπίι5 ρετβίοι 38, τό, 19 
“ἐ τευτέρης, να] τευτε(ρ)τάρις, ηυδεπῖοτγ 
ἜΠΠῚΡ. 47, 12. 0, 25. 71, 8. γό, 
εἴ 

Ἐ τζάκμπεης 1.4. ὀτζάκμπεης, ἀοταυὶ 
τοροϑιυ8 82, 24 

τῶ βούδα (εἰθυίατ), πανίουϊα 14, 2, 7 
Ἐτζόχα (Σοςς8), ρᾶπηυϑ 82, 7 
τί: οὐκ εἶχον (ἔχων, ἠδύναντο) τί δια- 

πράξασθαι (διαπρᾶξαι) 14, 9. 25, 17- 
1, 10,21. τί γὰρ εἶχε (εἶχον) ποιῆσαι; 
21, 14. 30, 1. 42, 14. μὴ ἔχων τί 

τί εἶχον καὶ πρᾶξαι; 

ὅν 19. ἰδόντες τί γέγονεν 35, 13. Υ. 
τι 

τὸ μὲν.. τὸ δὲ 31, 10 
(τὸ) τοιοῦτον κάστρον γ,2, 6 
τοιουτοτρόπως 58, 18 

τόπος, Ῥτονϊποῖα 21, ἡ. εἰς τόπον σουλ- 
τάνου, Ῥτο 5υϊΐδπο 67, 6. τόποι, Ἰοςὶ 
γΥ. βαλτώδεις, λακκώδεις. 

τοσοῦτο: : τὸν τοσοῦτον βιὸν 34, 22. τοσ- 
οὔτος καὶ τηλικοῦτος 68, 31. τοσούτη 
49, 4. 81,2 

«τουφέκια, ἰοττηςπίδ 63, 13 
τραγῳδῶ, ᾿δῃο 28, 15, 16, 21 
τραχηλία, οοἶΐατε 69, 18 

ἐποίησε τρόπον.. ὡς ἀπέκτεινε 68, 8. 
ποιήσῃς τρόπον καὶ ἀποκτείνῃς 76, ιι 

“τροῦλλα (ἡ) ἱ. 4. τροῦλλος (1π|114), Βεπιΐ- 
βρῃδοσίυση ἰῇ τηθάϊο ἰθοῖο δεάϊυπλ 
βδδοσδάσυῃ 68, 2 

τυμπαρίαι, ςδάδνετα τὐτ1ἀ48 εἰ που 5οϊυϊα 
26, 11 ἱ. 4. 

τυμπάνου δίκην ὠγκωμένη 37, 4 

ὑπαντὴ ἰἱ. η. ὑπάντησις, οσουχεῦβ 6:1, 6. 
όρ, το 

ὑπαντῶ, οσοῦττο: ὑπήντουν 54, 
ὑπεναντίον (λάνετϑι5) τὸν πατέρα 51, 10 
ὑπὲρ τὸν, τιο]ϊυ5 αυδτῃ 28, 21 
ὑπερπλοντήσας 63, 41 
ὑπίστατο Ῥτο ἠπίστατο 47, 2. Υ. ἐπί- 

σταμαι 
ὑπὸ, Ροκίεδ 74, 34 . 
ὑπόθεσις, σΑ55 ἰογίαϊ 5 28, 9 
"ὑπομάνικον (ὑπὸ---πιδη τα), Ὀγδοδιῖαϊο 
ΟΡ βοοροσιστι 2, 8, 14 

ὕποπτος ὦν, Ξ0ΞΡ᾽ΟἾΘΏ5 21, 23 
ὑποσὸν 1. 4. ποσὸν, υδης845 46, 22 
ὑποστρέφω, τεᾶάδο, τοοθὰο 11, 1. 20, 

158. 25, 3: 34, 24. 35. 14. 43. 10. 
50, 24- 77, 17. 21. 8,1, 83, 3 4 

ὑποτακτικὸς, 504] ἰἜΤηϊ5 20, 8 
ὝΕΣ ἐκ χρυσοῦ, ῬΑΠῺΣ διγοὸ ἰαχίϊϊος 

4.) 2 

φαγεῖν (εἰς τὸ) μετ᾽ αὐτοῦ 73, 4 
φαίνομαι: μὴ φαινομένη περικατοῦσα, 

4146 ΠΟΙ διηδυίατε νἱἀοραίυν 8ο, 9 
φαρμακεία 21, 23 
Φφαρμακεύω 41, 11. 55, 10 
φαρμακοποσία 41, 10. 42, 18 
φεγγάρι, Ἰὰυηα 86, 20 
φέρω εὐπὶ ἀθορυβ δοουκαῖν5 6, τό. 

αὐτὸν πρὸς τὸν ἀδελφὸν 58, 15. δος. 
ἔφερεν 8ι:, 1. ἤφερεν 85, 18. ἔφερον 

ό, τό. 21, 24. 22, 4. 13, Ἴ. 41, 16. 
45, 9. 51, 10. 58, 17. 57, 13. 58, 
5» 15» μὴ τό. 70, 14. 73» 1. 84, 14- 

Ι 4 
φθάνω, δηϊο 69, 20. φθάσαντες 

δος. 36, το 
φιλευόμενος μετὰ, οὐτὰ σεηϊξένο, δσοϊοὶ- 
απι οσἰπὰ αἰΐαιο πάθοι 14» 5. 67, 18 

“φλωρία (βοτεηπ5), πυτηῦδ 4, 27. 5, 4, 
14.. 10, 13. 28, 18, 22, 24. 20, 21, 

25. 31, 18, 10. 32, 13. 5ύ, 22. 57, 
13. 71, 1, Ἴ. ἢό, 32. 77, 4,6, τε 

οὔτ 63, 17 
δ φοσσᾶτον ([οβεαϊυτ), ἐχεγοϊϊυς 58, 9. 

όι, 2. 83, 56. βεη. φοσσάτου 0, 7 
47, 3. 32,.1. 43, 1. 44, 1. τό. 
51, ἢ, 13. 63, 6. 6ό, το. όρ, 32. 
73, 6, 21. 7. 28. Ἶ0, 13. 81, 11. 
82, 30. φΦουσσάτου 3, 12. ΠΟΙΆ. ῥἷατ. 
φοσσᾶτα 9, 15. 48, 5,9. 49, 3. 50, 
13. 51, τῇ. 4, τί 

᾿φουρκίζω ((γ08), ἰπ ρα Ῥ.]ο βυξρεπᾶο 
66, τό. 68, το. 72, 20 

" φούστα ((5ἴ4), πανΐ5 40, τό 
" φρὰ, ἴταῖεῖ τῶοῃδοῆυ5 71, 23 
φράροι, ἰταῖγε5 ΤΠΟΠΔΟΔΙ 72, 10, 20. 

φρέρηδων 1, 23 
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φρνάξας ότ, τό 
φῶτα ποιήσαντες, ἰυτΐηα ἰαοϊδηΐα5 14, 6 

Ἐ χάζδιον, βοτίουτῃ ν᾽] οβυϊω 82, 7 
χαλάστρια, Ῥᾶγ5 τηοδη στα ἃ τ δ Ο ηἷ5 

Ἔνεῖβᾶ: σόῃ. χαλάστριας 14, [ἴ, 15. 
ἄδι. χαλάστριᾳ 13, 18. δος. χαλά- 
στριαν 13,21. σεῆ. ῥΪυτ. χαλαστριῶν 
34:10. 35,4. 72,285. 806. χαλάστριας 
35. 

χαλῶ, ονετίο 13, 11. 18, 11. 72, 9. 
14, 21, 13. Ξυδρεπᾶο: ἐκ τῶν τοίχων 
σχοινίοις χαλῶντες αὐτοὺς 14, 25 

ἐ χάνδαξ, νεὶ χάνταξ, ἴοΞ5α : χαντάκων 
345. 8, 11. χάνδακας 35, 4. χάντακας 

73» 34 
Ἔ χάνης, ἀοτϊηίηυβ 81, 20 
χάνω: ἐχάθη, ἂς ες]ϊρεὶ 50115 86, 8. 

Ἰυηδε 86, 20 
χαράγματα, πυρὶ 76, 4 
-ἐ χαράτζιον, (ἱθαΐατι τυτεὶς ἀδίυπι 20, 

49. 47. 11. 56,22. 71, 33. 74. 30. 
77, 2, 10. 80, 321. 82, 8. 84, 1,11 

χαριέντως, συτη βαυάϊο 43, 8 
χαρίζομαι, ἀοῃο: τὰ δὲ ἐχαρίσατο τοῖς 

δαιτυμόσιν δ. 4 
χάρισμα, μπέξλαιν 41, 17. 64, 12. 69, 15. 

4. 18 
ἕ μὰ σαήῤνναν 8οο., οἴδπιοϊα 65 Ἔχοσοῖ 5 

74. 
κῶρτ φύχως; ὩΟΐΔΥΣ5 μα οδασγίας Ρ- 

ὈΪΠΐοα5 βεσναῖ 71, 7, 8 
χασνατάρμπασις, δεταῖῖο ῥγδοίεοίι, 

46, τ4 
χηρενομένη ἐκ τοῦ ἀρχιερέως, ερίβοορο 

ΟΔΓΘΏΒ 46, 2 
χιλιάδες, δος. 29, 21. 
Ιτ. ἢ, 2 

χοϊκὸς ἄνθρωπος, ὨΟΤΊΟ ἰοΓΙΘΏ05, τιοεί Δ 1 5 

341, 18. 321, 13. 

χολν ἢ γα 15, 1. 55, 10 

ΤΟΝ 5: ἀράν Ἴ, 8 χ νὴ υὐνδο εὐρν θα ὍὌΓΟΟΣ 27, 
χρεία ἐστὶν ἵκα ἀποθάνῃς, Ἰδοοδβε ο5ὶ 

ἘΝῚ ποσὶ 1ο, 14 

ἘΠΤΗΕΒΙΘ ΓΗΈΟΝΙΓΟΑ 

χρέος τὸ κοινὸν ἀποτίνειν, ΤτηοτΐοΥ 30, 3 
(τ) χρὴ καὶ λέγεω; 46, 52 
χρῆμα πολὺ, τεϑ τιᾶρτιὶ τηοτηθηίὶ 72, 3 
χρονικὰ διηγήματα, ΔΏΏ 4165 78, 20 
χρονικὴ ἔκθεσις 1.1 
χρόνος, ἰοηρυ5 32, 21. 45, 4. ΔΏΠΙ5 

45. 26. 57, 11. 58, 23. 68, 21. 70, 
9. 85,109 

χῶμα, τουηϊτηδηϊυτη 72, 22. 
ἴοττα 72, 10 

χῶρες ἱ. ᾳ. χῶραι, ἢοτῃ. 9, 26. δος. 
79. 27 

χωρία, ραρὶ 23, τὸ 

ψάλτης, σδΔηῖον 38, 13. 78. 13 
ψῆφοι (οἱ), Ξυβταρίυπι 45, τό, 17. 70, 15 
ψυχαὶ, απΐπηδς 85, 19 

χώμαν, 

ω Ῥῖὸ ου ἴῃ νεῖρο ν. αἰτῶ, βοηθῶ, θαρρῶ 

ὥρα ὡς ὀγδόη τῆς ἡμέρας 13, 6. τῆς 
ὥρας, οδάδιι ἤοσὰ 85, 3 

ὡραία τῷ κάλλει 6, 11 
ὧτ: ὡς ἄλλος οὐδεὶς 17, 2. 18, 13 (ροβί 
δι ρετ]αἰϊνττλ). οὐδεὶς (ἄλλος) τῶν πρὸ 
αὐτοῦ 68, το. 78, λ6.---αποα 23, 5. 71, 
15. 73. 18, 40.--ὠὡς ὅτι 23. 6. 50, 22. 
53. 17. 74. τό. 77, 1. 80, 4. 83, 4.-- 
οὐπὴ 30, 24. 33. 5. 40, 10. όλ,ό, 17. 
83, 3, 23: --Ἣυἱὰ ὡς καὶ καταβοώσης 47, 
27. ὡς θέλοντος 0, 20. ὡς παρελ- 
θόντος 73» 37. --ὧς ἵνα 24, 2.---ου τη 
δογίβίο ΞΞ ὥςτε 68, 8.---ὡς καὶ-- διὸ 44, 
4.- ἢ ἱπβπίεινο 45. 21.---᾿οβῖ τοι- 
οὔτος οἱ τοσοῦτος 33, 13. 34, 10. 38, 
42. 438,25. 30, 1- 8» 31. 81, 2.- 
ὡς καθὼς 14. 7. -πτῶς κατὰ τὴν συμ- 
φωνία» 80, 1.---ὡς ἀπὸ στόματος 61, 
Δ.--- ὡς ὀγδόη 73, 16.---ὡὡς ἀπὸ μιλλίων 
δύο 66, 12.---ὡς ἐν ὀλίγῳ (καιρῷ) τἱ, 
8. 17. 4. 11. 18, 20. 20, 9. 22, 12. 
43. 18. 24, 132. 28, 1, 8. 20, "“' 
21, 2. 40, 56. 57. 16Ἃ. 60, 9. ὅς, 6. 
73, 1. 85, 16. 7, 4. δ, 9, 32. 8ι1, 
8. 82, 13 
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